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I. Școala Doctorala de inginerie - Statistici descriptive  

 

Ta elul I. . Nu ărul o du ătorilor de do torat la î eputul a ului u iversitar  o to rie  î  adrul 
SDI 

titulari asociaț i titulari asociaț i titulari asociaț i titulari asociaț i titulari asociaț i
Inginerie mecanică 16 1 13 1 12 1 12 1 14 1

Inginerie industrială 15 5 15 2 15 1 13 3 13 1

Ingineria sistemelor 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0

Inginerie electrică 1 1 0 2 0 2 0 3 0 4

Calculatoare ș i tehnologia informației 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Ingineria materialelor 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0

Biotehnologii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Ingineria produselor alimentare 1 1 1 1 2 0 2 1 6 1

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

IMADR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

TOTAL 1 42 9 38 7 38 5 36 8 49 7

TOTAL 2

2016

56

2015

4451 45 43

Domeniul
2012 2013 2014

 

Lista o du ătorilor de do torat poate fi o sultată la 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat   

 

Ta elul I. . Nu ărul de stude ți-doctoranzi români înmatriculati la începutul anului universitar           

(1 octombrie) în cadrul SDI 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 12 0 11 0 8 1 12 0 7 1

Inginerie industrială 12 0 9 0 15 0 8 0 14 1

Ingineria sistemelor 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0

Inginerie electrică 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Calculatoare ș i tehnologia informației 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0

Ingineria materialelor 3 0 5 0 4 0 2 0 3 0

Biotehnologii 5 0 3 0 2 0 2 0 2 0

Ingineria produselor alimentare 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

IMADR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

TOTAL 1 36 0 35 0 33 1 28 0 37 2

TOTAL 2 28

2013 2014 2016

3936 35 34

Domeniul
2012 2015

 

 

 

 

 

 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat
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Ta elul I. . Nu ărul de stude ți-do tora zi di  Rep. Moldova î atri ulați la î eputul a ului 
universitar (1 octombrie) în cadrul SDI 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0

Inginerie industrială 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingineria sistemelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inginerie electrică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calculatoare ș i tehnologia informației 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingineria materialelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biotehnologii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingineria produselor alimentare 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMADR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TOTAL 1 0 5 1 0 1 0 0 3 3 0

TOTAL 2

2016

3

Domeniul
2012 2015

3

2013 2014

5 1 1  

Ta elul I. . Nu ărul de stude ți do tora zi raportați la fi a țare la începutul anului universitar (1 

octombrie) în cadrul SDI 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 50 36 41 5 29 16 26 9 29 5 30 6 29 13

Inginerie industrială 59 77 50 27 41 20 31 6 36 8 32 6 37 13

Ingineria sistemelor 16 6 10 3 5 2 6 2 7 1 4 1 0 4

Inginerie electrică 4 5 4 6 2 6 1 2 1 4 1 1 3 1

Calculatoare ș i tehnologia informației 2 3 2 1 2 2 2 1 4 1 5 1 5 0

Ingineria materialelor 14 8 10 5 8 6 9 4 11 1 12 0 8 5

Biotehnologii 5 0 5 1 9 0 7 3 10 0 8 0 6 4

Ingineria produselor alimentare 3 0 4 4 5 5 3 5 4 3 3 1 5 3

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

IMADR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

TOTAL 1 153 135 126 52 101 57 85 32 102 23 95 16 99 43

TOTAL 2

2016

142

2014
Domeniul

2010 2011 2015

111

2012 2013

125288 178 158 117  

Ta elul I. . Nu ărul de teze susți ute de stude ții do tora zi, pe a i ale daristi i, î  adrul SDI 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 13 2 11 6 5 5 5 4 2 1

Inginerie industrială 25 5 16 5 8 2 5 0 6 3

Ingineria sistemelor 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Inginerie electrică 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Calculatoare ș i tehnologia informației
0 0 0 0 3 0 2 0 0 0

Ingineria materialelor 5 1 5 1 0 1 1 0 2 1

Biotehnologii 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0

Ingineria produselor alimentare 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0

TOTAL 1 54 8 37 14 18 8 15 7 11 5

TOTAL 2

2016

16

Domeniul
2012 20142013 2015

62 51 26 22  
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Ta elul I. . Nu ărul de teze susți ute de stude ții do tora zi pa a la î eputul a ului universitar (1 

octombrie) în cadrul SDI  

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 11 1 15 3 10 7 5 7 3 1

Inginerie industrială 25 14 15 5 15 4 10 1 6 3

Ingineria sistemelor 5 0 6 1 1 0 0 0 0 0

Inginerie electrică 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0

Calculatoare ș i tehnologia informației 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0

Ingineria materialelor 2 0 6 1 3 2 1 0 1 0

Biotehnologii 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0

Ingineria produselor alimentare 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1

TOTAL 1 44 16 45 11 36 13 20 11 13 5

TOTAL 2

2016

18

Domeniul
2012 2013 2014 2015

3160 56 49  

Taba elul I. . Nu ărul titlurilor de do tor î  știi țe o ți ute pe a i ale daristi i î  adrul SDI 

Inginerie mecanică 16 16 15 12 4

Inginerie industrială 49 24 14 12 6

Ingineria sistemelor 6 5 1 0 0

Inginerie electrică 3 3 1 1 0

Calculatoare ș i tehnologia informației
0 0 1 4 0

Ingineria materialelor 5 3 4 2 1

Biotehnologii 0 1 3 0 2

Ingineria produselor alimentare 0 0 1 4 0

TOTAL 79 52 40 35 13

20162015
Domeniul

2012 2013 2014

 

 

II. Evaluare i ter ă a alității progra elor de studii u iversitare de do torat 
și postdo torat 

Nr.
crt. 

Categoria 
indicatorului 

indicatorul Rezultatele o ți ute 

1 Evaluarea ofertei 

edu ațio ale a 
ș olii do torale:  
 

Misiu e și 
obiective 

Misiu ea Școlii Doctorale de inginerie este realizarea și 
dez oltarea a ti ității de edu ație do torală, pe aza 
unui stagiu de er etare știi țifi ă aprofu dată î  
do e iile știi tifi e a reditate î  adrul i stitutiei, 
pentru dezvoltarea resursei umane necesare 

progresului so ietății.  

O ie tivele Școlii Doctorale de inginerie sunt: 

 • Valorifi area resurselor u a e și a i frastructurii de 

er etare, i o are și dez oltare ale i stituției pe tru 
formarea de noi resurse umane înalt calificate;  

• Consolidarea domeniilor de studii universitare de 

do torat deja a reditate și pro o area de dire ții oi, 
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î  s opul di ersifi ării do e iilor a reditate ți â d 
o t de resursele i stitutiei și eri țele so ietății; 

• Creșterea o ti uă a i pa tului știi țifi , e o o i  și 
so ial al studiilor și rezultatelor stagiilor do torale  / 
postdoctorale;  

• Stimularea studiilor universitare de doctorat prin 

dez oltarea azei ateriale și a resurselor u a e, 
pre u  și pri  pro o area i terdis ipli arității. 

Planuri de 

î ăță â t 
Se i to es  și su t apro ate a ual. Do u e te 
relevante sunt atasate la acest document în folderul 

Pla uri de î ăță â t . 

State de fu ții Se i to es  și su t apro ate a ual. Do u e te 
rele a te su t atașate la a est do u e t î  folderul 
State de fu ții . 

Programe 

analitice 
Se î to es  și su t apro ate a ual. Do u e te 
rele a te su t atașate la a est do u e t î  folderul 

Progra e a aliti e și orarii . 
Orare Se i to es  și su t apro ate a ual. Do u e te 

rele a te su t atașate la a est do u e t î  folderul 
Progra e a aliti e și orarii . 

2 Curri ulu  și 
alifi ări 

 

Curriculum: mod 

de aprobare 
Se apro ă î  Co siliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat (CSUD) 

Cursuri Cursurile pri i d dis ipli ele ge erale și ele spe ifi e 
se orga izeaza î  ăsura î  are există erere 
suficienta din partea doctoranzilor. 

Titulari Titularii cursurilor derulate în anul universitar 2015-
2016: 

Disciplina: A.1. Managementul proiectelor de 

er etare. Metodologia er etării ştii ifi e. 
Dise i area rezultatelor er etării ştii ifi e 

Experţi:  
1. Prof.univ.dr. Praisler Mirela  

2. Prof. univ. dr. ing. Rusu Eugen  
 
Disciplina: A.3.Proprietatea i tele tuală. Tra sfer 
tehnologic. Antreprenoriat 

Experţi:  
.Co f.dr.i g. G Gurău 

 

Disciplina: A.4.1. E gleza pe tru s opuri ştii ifi e și 
i gi ereşti 
Experţi:   
1. Prof. dr. Floriana POPESCU                   

2. Conf. dr. Gabriela DIMA   
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Disciplina: B.1.1. Metode avansate de investigare a 

materialelor 

Experţi:  
1. Prof. univ. dr. habil. Antoaneta Ene   

. Prof. u i . dr. Ni olae Țigău   

3. Prof. univ. dr. Lidia Benea  

4.  Prof. u i . dr. Viori a Mușat 

 

Disciplina: B.1.3. Tehnici avansate de i vestigare şi 
teh ologii ava sate de fa ri ație î  i dustria 
ali e tară şi ioteh ologie 

Experţi:  
. Prof.u i .dr. hi . Di a Ștefa                 

2. Conf.univ.dr.ing. Stanciuc  

. Co f.u i .dr. hi . Di i ă Rodi a             
4. Conf.univ.dr.ing. Borda Daniela               

5. Conf.univ.dr.biolog Barbu Vasilica           

. Șef.lu r.dr. iolog. Leo ti a Gurgu  

 

Titularii cursurilor derulate în anul universitar 2016-
2017: 

Disciplina: A.1. Managementul proiectelor de 
cercetare. Redactare academica (academic writing). 
Experţi:  
1. Prof.univ.dr. Praisler Mirela  

2. Prof. univ. dr. ing. Rusu Eugen  
 
Disciplina: A.2. Proprietatea i tele tuală, i ovare și 
antreprenoriat  
Experţi:  

.Prof.u i .dr. i g. Catali  Fete ău 

  

Disciplina: A.3. Eti ă și s ie to etrie 

Experţi:  
1.Prof.univ.dr. ing. Lorena Deleanu 

 

Disciplina: A.4. E gleza pe tru s opuri ştii ţifi e și 
i gi ereşti  
Experţi:  
1.Prof.univ.dr. Floriana Popescu 

2.Prof.univ.dr. Gabriela Dima 

 
Disciplina: B.1.1. Metode avansate de investigare a 
materialelor  
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Experţi:  
1.Prof.univ.dr. Lidia Benea 

 
Disciplina: B.1.2. Metode ava sate de pro esare și 
analiza a datelor experimentale    
Experţi:  
1. Prof. univ. dr. ing. Rusu Eugen  
2. Prof. univ. dr. Praisler Mirela  

 

Disciplina: B.1.3. Investigarea comportamentului 

i eti  şi ole ular al o pusilor iologi  a tivi di  
perspe tiva sta ilirii relaţiei pro es-stru tură-fu ţie 

Experţi:  
1. Prof. univ. dr. ing. Gabriela Râpeanu 

2. Prof. u i . dr. i g. Ni oleta Stă iu  

3. Prof. univ. dr. ing. Iuliana Aprodu 

 

Disciplina: B.1.4. Prelu rarea, tra sfor area şi 
î u ătăţirea se alelor. Cal ule statisti e, erori și 
modele de aproxi 
Experţi:  

. Prof. u i . dr. i g. Lu i ița Moraru 

Credite Sistemul de credite a fost aprobat în Consiliul de 

Ad i istrație al u i ersității și se va aplica din anul 

universitar 2016-2017, pe baza Hotărârii CSUD r. 
/ . . . A exa a estei Hotărâri, e des rie odul 

de alocare a creditelor, este atașată la a est do u e t 
î  folderul Credite tra sfera ile . 

Ore alocate 

diverselor 

a ti ită i 

Orele sunt alocate conform sistemului general de 

redite tra sfera ile ECTS  e țio ate î  Hotărârea 
CSUD nr. 1/19.01.2016 

3 Publicarea pe site-

ul ș olii do torale 
a UDJG a:   

 

Rezumatelor 

tezelor de 

doctorat  

Rezu atele su t afișate atât pe pagi a studiilor 

doctorale, 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-

teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016  

at și î  adrul ARTHRA Digital Repository, care este o 

arhivă instituțională a UDJG 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2591  

Rezumate teze de doctorat: 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593  

Teze de do torat pot fi afișate la adresa: 
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2594  

Rezumatelor 

rapoartelor de 

cercetare ale 

Rezumatele rapoartelor de cercetare ale post-

do tora zilor su t afișate pe pagi ile e  ale 
proie telor a au fi a țat a ti itatea a estora. De 
exemplu,  

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2591
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2594
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post-

doctoranzilor 

http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  

http://cempdi.pub.ro/exceldoc/  

http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/  

http://www.posdru.ugal.ro/eficient/  

http://www.posdru.ugal.ro/  

Rezumatelor 

rezultatelor 

er etării 
do tora zilor și 
postdoctoranzilor 

(articole, 

brevete, 

parti ipări la 
o feri e  

Rezu atele rezultatelor er etării do tora zilor și 
postdo tora zilor su t afișate pe pagi ile e  ale 
o feri țelor. U  exe plu este pagina web a 

Co feri ței Ș olii Do torale di  UDJG, orga izată a ual, 
e.g. 

http://www.cssd-udjg.ugal.ro/  

Bibioteca UDJG, prin ARTHRA Digital Repository, oferă 
posibilitatea pu li ării pe site-ul UDJG a rezumatelor 

rezultatelor er etării do tora zilor și 
postdo tora zilor arti ole, re ete, parti ipări la 
o feri e    

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592  

4 Resursele de 

î ă are, 
documentare, 

cercetare  

Calitatea 

infrastructurii de 

cercetare: lista 

infrastructurii de 

er etare aflată 
î  dotarea ş olii;  
echipamentele 

de cercetare, 

pachetele 

software 

Centre de cercetare: 
 

Fa ultatea de Arhite tură Navală 

Arhite tură a ală  
www.naoe.ugal.ro  

 
Fa ultatea de Auto ati ă, Cal ulatoare, i gi erie 
Ele tri ă şi Ele tro i ă 

Siste e i tegrate de o ersie a e ergiei și o du ere 
a a sată a pro eselor o plexe - SICECAPC  

www.cciea.ugal.ro  

Siste e i telige te şi teh ologia i for a iei - SITI  

www.cs.ugal.ro  

Siste e de o du ere auto ată a pro eselor - SCAP  

www.scap.ugal.ro  

 
Facultatea de i gi erie di  Brăila 

Me a i a aşi ilor şi e hipa e te teh ologi e  
www.mecmet.ugal.ro  

Centrul Regional interdisciplinar de Cercetare în 

do e iul Poluării Vi ro-A usti e şi Calită ii A ie tale 
– CRICPCA  

www.pem.ugal.ro 

 

Facultatea de Inginerie 

Ce trul de ex ele ă er etare şi dez oltare î  
odelare şi si ulare u eri ă  

http://www.if.ugal.ro/mtssro.htm  

Centrul de cercetare ştii ifi ă pe tru aşi i şi 
e hipa e te ter i e şi i gi eria ediului î  
e ergeti ă  

http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/
http://cempdi.pub.ro/exceldoc/
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/
http://www.posdru.ugal.ro/
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592
http://www.naoe.ugal.ro/
http://www.cciea.ugal.ro/
http://www.cs.ugal.ro/
http://www.scap.ugal.ro/
http://www.mecmet.ugal.ro/
http://www.pem.ugal.ro/
http://www.if.ugal.ro/mtssro.htm
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http://www.tmt.ugal.ro/METIME_Ro.htm  

Ce trul de er etare e a i ă şi tri ologia stratului 
superficial  

http://www.om.ugal.ro/mtssro.htm  

Ce trul de er etare i gi erie teh ologi ă î  
o stru ia de aşi i  

Ce trul de er etări a a sate î  do e iul sudării  
http://www.cmrs.ugal.ro/Sudav.htm  

Calitatea aterialelor şi a ediului  
http://www.fmet.ugal.ro/cmm.htm  

Na ostru turi şi ateriale fu io ale  
www.cnmf.ro  

Co pete e i terfe e - tribo oroziu e şi siste e 
electrochimice  

www.cc-ites.ugal.ro  

 
Fa ultatea de Ştii ţa şi i gi eria Ali e telor 

E ologia şi exploatarea ioresurselor a ati e  
Ce trul i tegrat de er etare, expertiză şi tra sfer 
tehnologi  î  i dustria ali e tară  
 Platforma Bioaliment http://www.bioaliment.ugal.ro/  

 
Fa ultatea de Ştii ţe şi Mediu 

Centrul de analize fizico-chimice, morfofunc io ale şi 
chemometrie  

http://www.phys.ugal.ro/ResearchCenter/Default.htm  

Ce tru europea  de ex ele ă pe pro le e de ediu  
www.ecee.ugal.ro   

Accesul la baze 

de date 

i ter a io ale şi 
biblioteci online 

Me rii UDJG, i lusi  stude tii do tora zi și 
er etătorii postdo tora zi, au a es la resursele de 

ai jos, pri  Aso iația U i ersităților, i stitutelor de 
Cercetare-Dez oltare şi Bi liote ilor Centrale 

U i ersitare di  Ro â ia, A elis Plus . 
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

American Chemical Society Journals 

American institute of Physics Journals 

American Physical Society – APS ALL 

CAB Abstracts 

CABI Forest Science Database 

CABI VETMED Resource 

Cambridge Journals 

Emerald Management Journals 200 

IEL Electronic Library (IEL) & All-Society Periodicals 

Package (ASPP Online), IEEE 

institute of Physics Journals 

MathScinet 

http://www.tmt.ugal.ro/METIME_Ro.htm
http://www.om.ugal.ro/mtssro.htm
http://www.cmrs.ugal.ro/Sudav.htm
http://www.fmet.ugal.ro/cmm.htm
http://www.cnmf.ro/
http://www.cc-ites.ugal.ro/
http://www.bioaliment.ugal.ro/
http://www.bioaliment.ugal.ro/
http://www.phys.ugal.ro/ResearchCenter/Default.htm
http://www.ecee.ugal.ro/
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
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Oxford Journals  

PROQUEST Central  

Reaxys, Elsevier  

SAGE HSS Collection  

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier  

Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Taylor & Francis Journals  

Web of Science - Core Collection, Thomson Reuters  

Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Derwent innovations index, Thomson Reuters  

Wiley Journals 

Mai multe detalii privind bazele de date ce pot fi 

accesate prin biblioteca UDJG sunt anexate acestui 

document 

Documente relevante sunt atasate la acest document 

î  folderul Baze date i liote a . 
Gra turi o i ute 
pentru studiile 

doctorale / 

postdoctorale.  

Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963 - Perfor a ța 
suste a ila î  er etarea do torala și post do torală 
(PERFORM) 

http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  

 

Proiect POSDRU/159/1.5/S/132397  - Ex ele ță î  
er etare pri  urse do torale și postdo torale - 

ExcelDOC 

http://cempdi.pub.ro/exceldoc/  

 

Ş oala Postdo torală de i teres Naţio al 
Biotehnologii  Aplicate cu Impact în Bioeconomia 
Ro â eas ă  (Spd-Biotech) 
http://spd-biotech.usamvcluj.ro/  

 

Proiect POSDRU/107/1.5/S/76822 - Calitatea și 
o ti uitatea for ării î  adrul i lului de studii 

doctorale - TOP ACADEMIC 

http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/  

 

Proiect  POSDRU/88/1.5/S/61445 - Eficientizarea  

a ti ității stude ților di  adrul i lului de studii 
doctorale-EFICIENT 

http://www.posdru.ugal.ro/eficient/  

 

Proiect POSDRU – 6/1.5/S/15 - Sistem de Management 

al Burselor Acordate Doctoranzilor- 6853 SIMBAD 

http://www.posdru.ugal.ro/ 

http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/
http://cempdi.pub.ro/exceldoc/
http://spd-biotech.usamvcluj.ro/
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/
http://www.posdru.ugal.ro/
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5 Capacitatea de a 

susți e î ățarea 
în adrul ș olii 
doctorale 

U ită i 
disponibile în 

biblioteca 

i stitu iei ăr i, 
reviste, material 

audiovideo, 

pla uri/s hi e/ 
proiecte etc.) 

Bi liote a U i ersității „Du ărea de Jos  di  Galați 
pu e la dispoziția utilizatorilor săi ur ătoarele 
categorii de baze de date online: 

 Baze de date abonate 

 Baze de date free trial 

 Baze de date cu acces deschis 

 Depozite digitale i stituțio ale 

 Biblioteci digitale 

Documente relevante sunt atașate la a est do u e t 
î  folderul Baze date i liote a . 

U ită i 
disponibile în 

biblioteca 

i stitu iei ăr i, 
reviste, material 

audiovideo, 

pla uri/s hi e/ 
proiecte etc.) a 

ăror e hi e 
este ai i ă de 
5 ani de zile 

Membrii UDJG, inclusiv studenții do tora zi și 
er etătorii postdo tora zi au a es la resursele de mai 

jos, pri  Aso iația U i ersităților, i stitutelor de 
Cercetare-Dez oltare şi Bi liote ilor Ce trale 
U i ersitare di  Ro â ia, A elis Plus . 
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

American Chemical Society Journals 

American institute of Physics Journals 

American Physical Society – APS ALL 

CAB Abstracts 

CABI Forest Science Database 

CABI VETMED Resource 

Cambridge Journals 

Emerald Management Journals 200 

IEL Electronic Library (IEL) & All-Society Periodicals 

Package (ASPP Online), IEEE 

institute of Physics Journals 

MathScinet 

Oxford Journals  

PROQUEST Central  

Reaxys, Elsevier  

SAGE HSS Collection  

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier  

Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Taylor & Francis Journals  

Web of Science - Core Collection, Thomson Reuters  

Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Derwent innovations index, Thomson Reuters  

Wiley Journals 
Documente relevante sunt atasate la acest document 

î  folderul Baze date i liote a . 
 

http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_ABONATE
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_FREE TRIAL
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_CU ACCES DESCHIS
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_DEPOZITE_DIGITALE_INSTITU?IONALE
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_BIBLIOTECI_DIGITALE
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
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Dotarea 

laboratoarelor 

pe tru predare şi 
cercetare 

Echipamentele din dotarea laboratoarelor pentru 

predare si cercetare: documente relevante sunt atasate 

la a est do u e t î  folderul E hipa e te .  

Bi liote a UDJG este de î altă perfor a ă, asigurâ d 
accesul la baze de date on-line pentru toate domeniile 

Ș olii Do torale de i gi erie, după u  a fost 
e țio at ai sus.  

Exista i liote i de lasă edie î  adrul tuturor 
fa ultăților de are aparți  o du ătorii de do torat, 
respectiv coordonatorii de postdoctoranzi. 

Salarizarea 

personalului 

didactic 

Salarizarea personalui didactic are loc conform statelor 

de fu ții atașate a estui do u e t. Do u e te 
rele a te su t atașate la a est do u e t î  folderul 
State de fu ții . 

Birouri pentru 

personalul de 

predare şi de 
cercetare 

ştii ifi ă. Spații 
dotate pentru 

preze tări de 
referate, teze de 

doctorat 

Exista irouri pe tru tot perso alul de predare şi de 
er etare ştii ifi ă, area ajoritate a o du ătorilor 

de doctorat sau a coordonatorilor de postdoctoranzi 

având birouri individuale. 

 

Toate fa ultățile au î  lădirea lor spații dotate 
orespu zător pe tru preze tări de referate sau teze 

de doctorat, cum ar fi: amfiteatrele D01, D02, D03, 

D11, D12, D13, sala FORINFO, aula U i ersității, et . 

Nu ărul 
calculatoarelor 

aflate in mod 

regulat la 

dispozi ia 
stude ilor-
doctoranzi 

Fa ultățile de are aparți  o du ătorii de do torat di  
adrul Ș olii Do torale de i gi erie dispu  de 

ur ătorul u ăr de al ulatoare: 
1.Facultatea de inginerie                                    - 590 buc. 

.Fa ultatea de Știi te si Mediu                        - 376  " 

.Fa ultatea Știi ta și i gi eria Ali e telor    - 215  " 

.Fa ultatea de Arhite tura a ală                    - 165  " 

5.Facultatea Calculatoare,  

                     inginerie ele tri ă și Ele tro i ă    - 414  " 

                                                                Total   u ăți 
 

Cal ulatoarele su t puse la dispoziția do tora zilor sau 
postdo tora zilor î  fu ție de e esități u ărul 
acestora).  

Nu ărul de 
persoane 

angajate pentru a 

oferi servicii de 

secretariat 

Serviciul doctorate: 2 persoane 

Bi iote ă:  persoa e 

Serviciul cercetare, dezvoltare, inovare: 6 persoane 

Serviciul financiar: 1 persoana 

Ser i iul a hiziții:  persoa e 
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6 Asigurarea unei 

resurse umane de 

alitate i pli ată 
în derularea 

programelor de 

studii 

 

Personal de 

predare şi 
cercetare cu 

or ă de ază î  
UDJG 

Do u e te rele a te pri i d o du ătorii de do torat 
și e rii o isiilor de î dru are su t atașate la 
a est do u e t î  folderul Perso al de predare și 
er etare u or a de ază î  UDJG  și State de 

fu ții . 

Personal de 

predare şi 
cercetare asociat 

Co du ători de do torat aso iați: 
2011 : 17                 2014: 7 

2012: 12                  2015: 11 

2013: 10                  2016: 10 

Personal format 

în afara 

u i ersită ii, î  
u i ersită i di  
străi ătate 

Documente relevante pentru tezele realizate în co-

tutela su t atașate la a est do u e t î  folderul 
Cotutele . 

Raportul u ăr 
de doctoranzi 

/ u ăr de 
o du ători de 

doctorat 

Î  do e iile Ș olii do torale de i gi erie s-au 

î registrat ur ătoarele rapoarte: 

2012: 3.10 = 158 stude ți-do tora zi raportați la 
fi a țare la î eputul a ului u i ersitar   o to rie   
/  o du ători de do torat  

2013: 2.60 = 117 stude ți-doctoranzi raportați la 
fi a țare la î eputul a ului u i ersitar   o to rie  
/  o du ători de do torat  

2014: 3.07 = 125 stude ți-do tora zi raportați la 
fi a țare la î eputul a ului u i ersitar   o to rie  
/  o du ători de do torat  

2015: 2.91 = 111 stude ți-do tora zi raportați la 
fi a țare la î eputul a ului u i ersitar   o to rie  
/  o du ători de do torat  

2016: 2.54 = 142 stude ți-do tora zi raportați la 
fi a țare la i eputul a ului u i ersitar   o to rie  
/ 56 conducatori de doctorat 

7 Modalită ile de 
evaluare a 

u oşti elor 
doctoranzilor; 

proceduri de 

monitorizare a 

a ti ită ii 
doctoranzilor 

Calitatea 

procesului de 

mentorare 

î ă area pri  
cercetare) 

Calitatea procesului de mentorare are loc conform 

regulamentului IOSUD-UDJG atașat acestui document 

î  folderul Regula e t IOSUD-UDJG , e poate fi 
izualizat și la 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-

privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat  

Conducerea/ 

îndrumarea/ 

monitorizarea de 

Co du erea/ î dru area/ o itorizarea a ti ității 
doctoranzilor are loc 

- Lunar, pe baza rapoartelor de activitate lunare 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
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are e efi iază 
doctorandul în 

adrul ş olii  

a izate de o du ătorul de do torat, dire torul 
de departa e t și dire torul ș olii do torale 

- Anual, pe baza rapoartelor anuale avizate de 

o du ătorul de do torat, e rii o isiei de 
î dru are și dire torul ș olii do torale 

- Cu o azia preze tării rapoartelor știi tifi e î  
fața o isiei de î dru are 

- Cu o azia susți erii tezei î  fața o isiei de 
î dru are sau a o isiei de susți ere pu li ă 

Progresul este ur ărit u ajutorul diagra ei pre ăzută 
de metodologia de monitorizare. Formularele sunt 

atașate a estui do u e t î  folderul  For ulare 
o itorizare a ti itate do tora zi  

Codul etic al 

UDJG, cu 

prevederi clare 

pri i d defi i ia 
şi sa io area 
diferitelor tipuri 

de fraude 

a ade i e şi 
profesionale, 

inclusiv a 

plagiatului 

A ti itatea o du ătorilor de doctorat, a doctoranzilor 

și er etătorilor postdo tora zi se supu e odului de 
eti ă și deo tologie profesio ală u i ersitară al UDJG 

http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-

etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-

profesionala-universitara-2  

Documente relevante sunt atasate la acest document 

î  folderul Regula e t eti ă . 
 

UDJG deți e li e ța pe tru soft are a tiplagiat, are 
este folosit pe tru erifi area tezelor de do torat și a 
articolelor publicate în revistele editate de UDJG, i.e. 

A alele U i ersității Du ărea de Jos  di  Galați. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-universitara-2
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-universitara-2
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-universitara-2
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III. Evaluarea o du ătorilor de do torat 

Ta elul III. . Rezultatele totale o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul Ș olii Do torale de 
Inginerie 

Nr.crt. Categoria indicatorului indicatorul Rezultatele totale 

1 Nu ăr de do torate 

Nu ărul total de do torate 
conduse, din care: 

199.00 

- în stagiu 
69.00 

- în prelungire 
34.00 

- finalizate 
81.00 

- î  alta situație 
32.00 

Nu ărul total de do torate 
conduse în ultimii 5 ani 

calendaristici 

203.00 

Nu ărul total de do torate 
finalizate în ultimii 5 ani 

calendaristici 

93.00 

Nu ărul de stude ți 
do tora zi î dru ați î  
adrul grupurilor ți tă a 

proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) care au 

fost derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani calendaristici 

84.00 

Nu ărul total de do torate 
fi alizate de stude ți 
do tora zi î dru ați î  
cadrul grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) care au 

fost derulate în UDJG I 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

71.00 



16 

 

Nu ărul de stude ți 
do tora zi străi i 
oordo ați î  adrul u or 

stagii de cercetare derulate 

în UDJG (e.g. bursieri AUF) 

4.00 

Nu ărul total de 
er etători postdo tora zi  

îndrumati în ultimii 5 ani 

calendaristici 

23.00 

Nu ărul de er etători 
postdo tora zi  î dru ați  
î  adrul grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDR dedicate 

acestora care au fost 

derulate în UDJG în ultimii 

5 ani calendaristici 

23.00 

Nu ărul de er etători 
postdo tora zi  străi i 
oordo ați î  adrul u or 

stagii de cercetare derulate 

în UDJG (e.g. bursieri AUF) 

7.00 

Nu ărul do toratelor î  
otutelă, aflate î  

desfăşurare, di  are: 

4.00 

-  doctoranzi î  otutelă 
i ter ațio ală 

4.00 

- do tora zi î  otutelă 
ațio ală 

0.00 

Nu ărul do toratelor î  
otutelă fi alizate î  ulti ii 

5 ani calendaristici, din 

care: 

7.00 

- do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală 

6.00 

-  do tora zi î  otutelă 
ațio ală 

1.00 
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Nu ărul stude ilor 
do tora zi î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări do torale 
ale u or i stitu ii de 
î ă ă â t superior di  
străi ătate, pe o perioadă 
de el pu i   lu i proie te 
doctorale, proiecte 

er etare, ERASMUS și alte 
forme de fi a țare a 
stagiilor) 

22.00 

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

i ter ațio ale 

30.00 

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

ațio ale 

43.00 

Nu ărul stude ilor 
do tora zi etă e i ai altor 

state 

6.00 

2 

Nu ărul de lu rări 
comunicate la 

e e i e te știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) din 

ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din care: 

Numar 

total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

978.00 605.00 

-  la e e i e te ațio ale 
302.00 231.00 

3 

Nu ărul de pu li ații 
din ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste ISI, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- re iste ISI di  zo a roșie 
116.00 66.00 
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- reviste ISI din zona 

gal e ă 

90.00 50.00 

- re iste ISI di  zo a al ă 
252.00 144.00 

Nu ăr lu rări pu li ate î  
volume indexate ISI 

227.00 135.00 

Nu ăr lu rări pu li ate în 

reviste indexate BDI 

619.00 424.00 

Nu arul de ărți pu li ate 
în edituri recunoscute 

CNCSIS 

64.00 17.00 

Nu ăr de itări î  re iste 
ISI și BDI  

7173.00 2142.00 

4 

Brevete, produse, 

tehnologii sau servicii 

noi, cu impact 

economic demonstrabil, 

inclusiv proiecte de 

elaborare, 

i ple e tare şi/sau 
evaluare de politici 

publice din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Numar 

total 

Di  are u ăr 
realizat în cooperare 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
39.00 14.00 

Nu ărul de produse sau 

servicii noi 

12.00 11.00 

  

Nu ăr 
total-16 

Di  are u ăr î  
care au fost 

a gajați, u o tra t 
de u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi-16 

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare 
coordonate la care a 

participat ca director sau 

responsabil instituțio al 

54.00 32.00 

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare 
la care a participat ca 

e ru î  e hipă u 
o tra t de u ă  

30.00 17.00 
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Nu ărul de proie te 
ațio ale de er etare 

coordonate la care a 

participat ca director sau 

responsabil i stituțio al 

48.00 28.00 

Nu ărul de proie te 
ațio ale de er etare 

coordonate la care a 

participat ca membru în 

e hipă u o tra t de 
u ă  

40.00 17.00 

Nu ărul de proie te 
POSDRU dedi ate susți erii 
fi a iare a stude ților 
doctoranzi sau 

cercetătorilor 
postdoctoranzi (director 

sau responsabil 

i stituțio al      

14.00 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii şi 
disti ii DHC, Best paper 
award, recognized 

reviewer) 

129.00 

  
Nu ărul total de apeluri de 
proiecte de cercetare la 

are o du ătorul de 
doctorat a participat ca 

evaluator, din care 

83.00 

  

- apeluri i ter ațio ale 
52.00 

  
- apeluri ațio ale 

67.00 

  Nu ărul de apeluri de 
proiecte de cercetare la 

are o du ătorul de 
doctorat a participat ca 

membru în panelurile de 

evaluare 

41.00 

  Nu ărul de re iste otate 
ISI sau volume ale unor 

o feri e i dexate ISI la 
are o du ătorul de 

doctorat a participat ca 

revizor 

235.00 
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6 

I pli area so ială și 
ulturală a 
o du ătorului de 

doctorat pe parcursul 

anului evaluat 

Implicarea în proiecte ale 

o u ită ii 
11.00 

Evenimente culturale 

organizate 

16.00 

Cola orări u orga iza ii 
non-profit 

14.00 

7 

Implicarea în activitatea 

ad i istrati ă a IOSUD 

Director CSUD 
2.00 

Director SD 
3.00 

Membru CSUD 
5.00 

Membru CSD 
9.00 

  Coordonator de domeniu 
22.00 

  

Nu ărul o isiilor de 
î dru are a stude ților 
doctoranzi în care a fost 

membru 

138.00 

  

Nu ărul o isiilor de 
susți ere pu li ă a tezelor 
de doctorat în care a fost 

referent oficial 

84.00 

  

Nu ărul o isiilor de lucru 

ale IOSUD în care a fost 

membru 

38.00 

  Nu ărul o isiilor de 
orga izare/știi țifi e ale 
e e i e telor știi țifi e 
ale IOSUD ex. Co feri ța 
Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a fost 

membru 

37.00 

  

Implicarea în structuri 

ațio ale are sunt 

relațio ate u 
activitatea de doctorat 

(ARACIS, CNATDCU etc.) 

pe parcursul anului 

Nu ărul o isiilor 
45.00 
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evaluat 

9 

Rela ia u a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe pia a 
muncii pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul de a sol e i are 
s-au angajat la  lu i după 
confirmarea titlului de 

doctor 

38.00 
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Ta elul III. . A aliza rezultatelor totale o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul Ș olii Do torale 
de I gi erie, î  o parație u edia per do e iu știi țifi . Celulele al astre i di ă valorile superioare 

ediei. A fost folosită odifi area da =  si u =  pe tru i di atorii are soli itau răspu s afir ativ sau 
negativ 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul

Nu ărul total de do torate 
conduse, din care:

-          in stagiu

-          in prelungire

finalizate

-          in alta situatie

Nu ărul total de do torate 
conduse în ultimii 5 ani 

calendaristici

Nu ărul total de do torate 
finalizate în ultimii 5 ani 

calendaristici

Nu ărul de stude ti 
doctoranzi îndrumati in cadrul 

grupurilor tinta a proiectelor 

POSDRU (dedicate acestora) 

care au fost derulate in UDJG 

în ultimii 5 ani calendaristici

Nu ărul total de do torate 
finalizate de studenti 

doctoranzi îndrumati in cadrul 

grupurilor tinta a proiectelor 

POSDRU (dedicate acestora) 

care au fost derulate in UDJG 

în ultimii 5 ani calendaristici

Numarul de studenti 

doctoranzi straini coordonati 

in cadrul unor stagii de 

cercetare derulate in UDJG 

(e.g. bursieri AUF)

Nu ărul total de er etatori 
postdoctoranzi  îndrumati în 

ultimii 5 ani calendaristici

Nu ărul de er etatori 
postdoctoranzi  îndrumati  in 

cadrul grupurilor tinta a 

proiectelor POSDRU dedicate 

acestora care au fost derulate 

in UDJG în ultimii 5 ani 

calendaristici

Numarul de cercetatori 

postdoctoranzi  straini 

coordonati in cadrul unor 

stagii de cercetare derulate in 

UDJG (e.g. bursieri AUF)

Nu ărul do toratelor î  
otutelă, aflate î  desfăşurare, 

din care:

-                      do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală

-                      do tora zi î  otutelă 
ațio ală

Nu ărul do toratelor î  
otutelă fi alizate î  ulti ii  

ani calendaristici, din care:

-                      do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală

-                      do tora zi î  otutelă 
ațio ală

Nu ărul stude ilor 
do tora zi î atri ula i la 
progra e de studii/ er etări 
do torale ale u or i stitu ii de 
î ă ă â t superior di  
străi ătate, pe o perioadă de 
el pu i   lu i proie te 

doctorale, proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte for e de 
fi a țare a stagiilor

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

i ter ațio ale

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

ațio ale

Nu ărul stude ilor 
do tora zi etă e i ai altor 
state

Numarul de  lucrari 

comunicate, din care:

Numar 

total

Din 

care 

numar 

comuni

cari in 

co-

Numar 

total

Din care 

numar 

comunic

ari in co-

autorat 

cu 

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr 
comunic

ări î  o-
autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

-          la evenimente 

i ter ațio ale
190.00 119.00 317.00 178.00 84.00 52.00 111.00 77.00 161.00 122.00 21.00 20.00 25.00 1.00 6.00 5.00 63.00 31.00 108.67 67.22

-          la evenimente 

ațio ale
45.00 36.00 134.00 107.00 27.00 18.00 6.00 6.00 67.00 55.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 2.00 18.00 7.00 33.56 25.67

0.67

0.11

2.44

3.33

4.78

0.67

MEDIA per 

domeniu

22.11

7.67

3.78

9.00

3.56

22.56

10.33

9.33

7.89

0.44

2.56

2.56

0.78

0.44

0.44

0.00

0.78

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

0.00

Chimie

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

3.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

1.00

13.00

6.00

3.00

Calculatoare si 

Tehnologia 

Informatiei

13.00

5.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

6.00

2.00

0.00

Inginerie electrica

9.00

3.00

1.00

4.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

Ingineria 

sistemelor

13.00

1.00

5.00

3.00

7.00

12.00

4.00

8.00

4.00

0.00

0.00

3.00

10.00

12.00

0.00

3.00

3.00

0.00

5.00

5.00

11.00

0.00

3.00

3.00

1.00

15.00

7.00

30.00

14.00

12.00

Ingineria 

materialelor

35.00

10.00

5.00

10.00

10.00

14.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

4.00

21.00

3.00

0.00

Biotehnologii

29.00

6.00

5.00

18.00

0.00

26.00

13.00

9.00

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

5.00

5.00

16.00

5.00

2.00

Ingineria 

produselor 

alimentare

16.00

3.00

3.00

3.00

4.00

1.00

Inginerie 

mecanica

60.00

17.00

7.00

1 Nu ăr de do torate

26.00

10.00

56.00

26.00

28.00

23.00

1.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

Numarul de lucrari comunicate 

la e e i e te știi țifi e 
o feri țe, si pozioa e et .  

din ultimii 5 ani calendaristici.

53.00

28.00

12.00

21.00

2.00

70.00

36.00

29.00

29.00

0.00

8.00

8.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

16.00

11.00

1.00

Inginerie 

industriala
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Numarul de lucrari publicate 

in reviste ISI, din care:

Numar 

total

Din 

care 

numar 

lucrari 

in co-

autorat 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr 
lu rări î  
co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

-          reviste ISI din zona 

roșie
8.00 3.00 24.00 12.00 30.00 22.00 17.00 17.00 19.00 10.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 12.89 7.33

-          reviste ISI din zona 

gal e ă
8.00 1.00 16.00 10.00 24.00 15.00 13.00 12.00 14.00 11.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 10.00 5.56

-          re iste ISI di  zo a al ă 46.00 35.00 65.00 40.00 47.00 17.00 27.00 25.00 31.00 26.00 7.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 28.00 16.00

Numar lucrari publicate in 

volume indexate ISI
65.00 39.00 57.00 43.00 13.00 11.00 5.00 2.00 22.00 16.00 40.00 23.00 19.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 25.22 15.00

Numar lucrari publicate in 

reviste indexate BDI
187.00 135.00 203.00 156.00 50.00 26.00 52.00 35.00 54.00 35.00 35.00 35.00 19.00 0.00 3.00 2.00 16.00 0.00 68.78 47.11

Numarul de carti publicate in 

edituri recunoscute CNCSIS
12.00 9.00 13.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 6.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 7.11 1.89

Nu ăr de itări i  re iste ISI 
și BDI

1997.00 774.00 1426.00 574.00 1201.00 183.00 297.00 272.00 1223.00 258.00 96.00 81.00 148.00 0.00 20.00 0.00 765.00 0.00 797.00 238.00

Numar 

total

Din 

care 

numar 

realizat 

in 

cooper

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr 
realizat 

în 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 
Nu ărul de re ete 4.00 2.00 13.00 2.00 8.00 5.00 2.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00 5.00 0.00 0 0 1 0 4.33 1.56

Nu ărul de produse sau 
servicii noi

2.00 2.00 7.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0 0 0 0 1.33 1.22

Numar 

total

Din 

care 

numar 

in care 

au fost 

angaja

ti, cu 

Numar 

total

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr î  
care au 

fost 

a gajați, 
cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare 
coordonate la care a participat 

ca director sau responsabil 

i stituțio al

7.00 2.00 21.00 12.00 7.00 5.00 9.00 9.00 4.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 6.00 3.56

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare la 
care a participat ca membru în 

e hipă u o tra t de u a

2.00 0.00 10.00 6.00 5.00 5.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 4.00 2.00 3.33 1.89

Nu ărul de proie te ațio ale 
de cercetare coordonate la 

care a participat ca director sau 

respo sa il i stituțio al

7.00 1.00 16.00 5.00 6.00 4.00 7.00 7.00 3.00 3.00 7.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 5.33 3.11

Nu ărul de proie te ațio ale 
de cercetare coordonate la 

care a participat ca membru în 

e hipă u o tra t de u a

8.00 5.00 11.00 2.00 6.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 7.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 4.44 1.89

Nu ărul de proie te POSDRU 
dedicate sustinerii financiare a 

studentilor doctoranzi sau 

cercetatorilor postdoctoranzi 

(director sau responsabil 

i stituțio al     

Re u oașterea ațio ală și 
i ter ațio ală

Nu arul de pre ii şi disti ii 
(DHC, Best paper award, 

recognized reviewer)

Numarul total de apeluri de 

proiecte de cercetare  la care 

conducatorul de doctorat a 

participat ca evaluator, din 

care

-          apeluri 

internationale

-          apeluri nationale

Numarul de apeluri de 

proiecte de cercetare  la care 

conducatorul de doctorat a 

participat ca membru in 

panelurile de evaluare

Numarul de reviste cotate ISI 

sau volume ale unor 

o feri e i dexate ISI la are 
conducatorul de doctorat a 

participat ca revizor

Implicarea în proiecte ale 

o u ită ii

Evenimente culturale 

organizate

Cola orări u orga iza ii o -
profit

5.78

7.44

4.56

26.11

1.22

1.78

1.56

1.56

14.33

9.22

42.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20.00

11.00

9.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

1.00

13.00

12.00

0.00

7.00

49.00

0.00

0.00

0.00

2.00

6.00

12.00

15.00

5.00

10.00

0.00

0.00

0.00

12.00

3.00

2.00

2.00

2.00

4.00

6.00

48.00

2.00

0.00

0.00

1.00

4.00

20.00

14.00

14.00

2.00

0.00

3.00

3.00

4.00

13.00

5.00

14.00

3.00

32.00

3
Nu ărul de pu li ații di  
ultimii 5 ani calendaristici. 

4

Brevete, produse, tehnologii 

sau servicii noi, cu impact 

economic demonstrabil, 

inclusiv proiecte de elaborare, 

i ple e tare şi/sau e aluare 
de politici publice din ultimii 5 

ani calendaristici.

5

6

I pli area so ială și ulturală a 
o du ătorului de do torat pe 

parcursul anului evaluat

8.00

77.00

16.00

6.00

12.00

9.00

34.00

7.00

16.00

11.00
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Director CSUD

Director SD

Membru CSUD

Membru CSD

Coordonator de domeniu

Numarul comisiilor de 

indrumare a studentilor 

doctoranzi in care a fost 

membru

Numarul comisiilor de 

sustinere publica a tezelor de 

doctorat in care a fost referent 

oficial

Numarul comisiilor de lucru 

ale IOSUD in care a fost 

membru

Numarul comisiilor de 

orga izare/știi țifi e ale 
e e i e telor știi țifi e ale 
IOSUD ex. Co feri ța 
Ştii țifi ă a Ş olilor Do torale  
in care a fost membru

Implicarea în structuri 

ațio ale are su t relațio ate 
cu activitatea de doctorat 

(ARACIS, CNATDCU etc.) pe 

parcursul anului evaluat

Numarul comisiilor

9

Rela ia u a sol e ii pri i d 
i ser ia profesio ală pe pia a 
muncii pe parcursul anului 

evaluat

Nu ărul de a sol e i are s-
au a gajat la  lu i după 
confirmarea titlului de doctor

0.56

1.00

2.44

15.33

9.33

4.22

4.11

5.00

4.22

0.22

0.22

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

9.00

0.00

4.00

0.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

2.00

8.00

0.00

0.00

1.00

1.00

9.00

0.00

9.00

14.00

8.00

1.00

14.00

3.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

7.00

1.00

5.00

2.00

4.00

0.00

1.00

1.00

1.00

11.00

0.00

0.00

25.00

4.00

0.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Implicarea în activitatea 

ad i istrati ă a IOSUD

14.00

10.00

8.00

6.00

12.00

1.00

1.00

2.00

2.00

6.00

57.00

7

1.00

2.00

13.00

28.00

5.00

4.00

12.00

24.00

39.00

23.00

0.00

 

 

Ta elul III. . Media per o du ător de do torat a rezultatelor o ți ute de a estia în cadrul Ș olii 
Doctorale de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de t 

Nr.crt. Categoria indicatorului indicatorul 
Media per o du ător de 

doctorat 

1 Nu ăr de do torate 

Nu ărul total de do torate 
conduse, din care: 

4.74 

-în stagiu 
1.64 

-în prelungire 
0.81 

- finalizate 
1.93 

- în alta situatie 
0.76 

Nu ărul total de do torate 
conduse în ultimii 5 ani 

calendaristici 

4.83 

Nu ărul total de do torate 
finalizate în ultimii 5 ani 

calendaristici 

2.21 
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Nu ărul de stude ți 
doctoranzi îndrumati în 

adrul grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) care au 

fost derulate in UDJG în 

ultimii 5 ani calendaristici 

2.00 

Nu ărul total de do torate 
fi alizate de stude ți 
doctoranzi îndrumati în 

adrul grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) care au 

fost derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani calendaristici 

1.69 

Nu ărul de stude ți 
do tora zi străi i 
oordo ați î  adrul u or 

stagii de cercetare derulate 

în UDJG (e.g. bursieri AUF) 

0.10 

Nu ărul total de 
cer etători postdo tora zi  
îndrumati în ultimii 5 ani 

calendaristici 

0.55 

Nu ărul de er etători 
postdo tora zi  î dru ați  
î  adrul grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora care au 

fost derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani calendaristici 

0.55 

Nu ărul de er etători 
postdo tora zi  străi i 
oordo ați î  adrul u or 

stagii de cercetare derulate 

în UDJG (e.g. bursieri AUF) 

0.17 

Nu ărul do toratelor î  
otutelă, aflate î  

desfăşurare, di  are: 

0.10 

-  do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală 

0.10 
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- do tora zi î  otutelă 
ațio ală 

0.00 

Nu ărul do toratelor î  
otutelă fi alizate î  ulti ii 

5 ani calendaristici, din 

care: 

0.17 

- do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală 

0.14 

-  do tora zi î  otutelă 
ațio ală 

0.02 

Nu ărul stude ilor 
do tora zi î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări do torale 
ale u or i stitu ii de 
î ă ă â t superior di  
străi ătate, pe o perioadă 
de el pu i   lu i proie te 
doctorale, proiecte 

er etare, ERASMUS și alte 
for e de fi a țare a 
stagiilor) 

0.52 

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

i ter ațio ale 

0.71 

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

ațio ale 

1.02 

Nu ărul stude ilor 
do tora zi etă e i ai altor 
state 

0.14 

2 

Nu ărul de lu rări 
comunicate la 

e e i e te știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) din 

ultimii 5 ani 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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calendaristici. -  la evenimente 

internațio ale 

23.29 14.40 

-  la e e i e te ațio ale 
7.19 5.50 

3 

Nu ărul de pu li ații 
din ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste ISI, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- re iste ISI di  zo a roșie 
2.76 1.57 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

2.14 1.19 

- re iste ISI di  zo a al ă 
6.00 3.43 

Nu ăr lu rări pu li ate î  
volume indexate ISI 

5.40 3.21 

Nu ăr lu rări pu li ate î  
reviste indexate BDI 

14.74 10.10 

Numărul de ărti pu li ate 
în edituri recunoscute 

CNCSIS 

1.52 0.40 

Nu ăr de itări î  re iste 
ISI și BDI  

170.79 51.00 

4 

Brevete, produse, 

tehnologii sau servicii 

noi, cu impact 

economic demonstrabil, 

inclusiv proiecte de 

elaborare, 

i ple e tare şi/sau 
evaluare de politici 

publice din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în cooperare 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
0.93 0.33 

Nu ărul de produse sau 
servicii noi 

0.29 0.26 

  

Numar 

total-16 

Din care nu ăr î  
care au fost 

angajati, cu contract 

de u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi-16 



28 

 

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare 
coordonate la care a 

participat ca director sau 

respo sa il i stituțio al 

1.29 0.76 

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de cercetare 

la care a participat ca 

e ru î  e hipă u 
contract de munca) 

0.71 0.40 

Nu ărul de proie te 
ațio ale de er etare 

coordonate la care a 

participat ca director sau 

respo sa il i stituțio al 

1.14 0.67 

Nu ărul de proie te 
ațio ale de cercetare 

coordonate la care a 

participat ca membru în 

e hipă u o tra t de 
munca) 

0.95 0.40 

Nu ărul de proie te 
POSDRU dedi ate susți erii 
financiare a studentilor 

doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi (director 

sau responsabil 

i stituțio al   

0.33 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii şi 
disti ii DHC, Best paper 
award, recognized 

reviewer) 

3.07 

  
Nu ărul total de apeluri de 
proiecte de cercetare  la 

are o du ătorul de 
doctorat a participat ca 

evaluator, din care 

1.98 

  

- apeluri i ter ațio ale 
1.24 

  
- apeluri ațio ale 

1.60 
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  Nu ărul de apeluri de 
proiecte de cercetare la 

are o du ătorul de 
doctorat a participat ca 

membru în panelurile de 

evaluare 

0.98 

  Nu ărul de re iste otate 
ISI sau volume ale unor 

o feri e i dexate ISI la 
are o du ătorul de 

doctorat a participat ca 

revizor 

5.60 

6 

I pli area so ială și 
ulturală a 
o du ătorului de 

doctorat pe parcursul 

anului evaluat 

Implicarea în proiecte ale 

o u ită ii 
0.26 

Evenimente culturale 

organizate 

0.38 

Cola orări u orga iza ii 
non-profit 

0.33 

7 

Implicarea în activitatea 

ad i istrati ă a IOSUD 

Director CSUD 
0.05 

Director SD 
0.07 

Membru CSUD 
0.12 

Membru CSD 
0.21 

  Coordonator de domeniu 
0.52 

  

Nu ărul o isiilor de 
îndrumare a studentilor 

doctoranzi în care a fost 

membru 

3.29 

  

Nu ărul o isiilor de 
susți ere pu li ă a tezelor 
de doctorat în care a fost 

referent oficial 

2.00 

  

Nu ărul o isiilor de lu ru 
ale IOSUD în care a fost 

membru 

0.90 
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  Nu ărul o isiilor de 
organizare/știi țifi e ale 
e e i e telor știi țifi e 
ale IOSUD ex. Co feri ța 
Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a fost 

membru 

0.88 

  

Implicarea în structuri 

ațio ale are su t 
relațio ate u 
activitatea de doctorat 

(ARACIS, CNATDCU etc.) 

pe parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul o isiilor 
1.07 

9 

Rela ia u a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe pia a 
muncii pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul de a sol e i are 
s-au a gajat la  lu i după 
confirmarea titlului de 

doctor 

0.90 
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Tabelul III.4. A aliza rezultatelor edii, per o du ător de do torat, î  o parație u edia ge erală. 
Celulele al astre i di a valorile superioare ediei. A fost folosită odifi area da =  si u =  pe tru 
i di atorii are soli itau răspu s afir ativ sau egative. Mediile au fost al ulate î  fu tie de u ărul 
de respo de ți.  

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul

Nu ărul total de do torate 
conduse, din care:

-          in stagiu

-          in prelungire

finalizate

-          in alta situatie

Nu ărul total de do torate 
conduse în ultimii 5 ani 

calendaristici

Nu ărul total de do torate 
finalizate în ultimii 5 ani 

calendaristici

Nu ărul de stude ti 
doctoranzi îndrumati in cadrul 

grupurilor tinta a proiectelor 

POSDRU (dedicate acestora) 

care au fost derulate in UDJG 

în ultimii 5 ani calendaristici

Nu ărul total de do torate 
finalizate de studenti 

doctoranzi îndrumati in cadrul 

grupurilor tinta a proiectelor 

POSDRU (dedicate acestora) 

care au fost derulate in UDJG 

în ultimii 5 ani calendaristici

Numarul de studenti 

doctoranzi straini coordonati 

in cadrul unor stagii de 

cercetare derulate in UDJG 

(e.g. bursieri AUF)

Nu ărul total de er etatori 
postdoctoranzi  îndrumati în 

ultimii 5 ani calendaristici

Nu ărul de er etatori 
postdoctoranzi  îndrumati  in 

cadrul grupurilor tinta a 

proiectelor POSDRU dedicate 

acestora care au fost derulate 

in UDJG în ultimii 5 ani 

calendaristici

Numarul de cercetatori 

postdoctoranzi  straini 

coordonati in cadrul unor 

stagii de cercetare derulate in 

UDJG (e.g. bursieri AUF)

Nu ărul do toratelor î  
otutelă, aflate î  desfăşurare, 

din care:

-                      do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală

-                      do tora zi î  otutelă 
ațio ală

Nu ărul do toratelor î  
otutelă fi alizate î  ulti ii  

ani calendaristici, din care:

-                      do tora zi î  otutelă 
i ter ațio ală

-                      do tora zi î  otutelă 
ațio ală

Nu ărul stude ilor 
do tora zi î atri ula i la 
progra e de studii/ er etări 
do torale ale u or i stitu ii de 
î ă ă â t superior di  
străi ătate, pe o perioadă de 
el pu i   lu i proie te 

doctorale, proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte for e de 
fi a țare a stagiilor

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

i ter ațio ale

Nu ărul stude ților 
do tora zi i pli ați î  
proiecte de cercetare 

ațio ale

Nu ărul stude ilor 
do tora zi etă e i ai altor 
state

Inginerie 

industriala

1.00

0.09

0.00

0.00

0.00

0.82

1.45

0.73

0.00

0.09

0.09

0.00

4.82

2.55

1.09

1.91

0.18

6.36

3.27

2.64

2.64

0.00

0.73

1 Nu ăr de do torate

0.10

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

1.70

0.70

2.60

1.00

5.60

2.60

2.80

2.30

0.10

0.00

0.00

0.50

0.30

0.40

Inginerie 

mecanica

Ingineria 

produselor 

alimentare

2.67

0.50

0.50

0.83

0.83

2.67

0.83

0.33

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.83

0.67

Biotehnologii

14.50

3.00

2.50

9.00

0.00

13.00

6.50

4.50

1.50

0.50

2.00

10.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

5.00

5.00

7.00

0.00

Ingineria 

materialelor

8.75

2.50

1.25

3.75

1.75

7.50

3.50

3.00

2.75

0.00

0.75

0.75

0.25

0.75

0.75

0.00

1.25

1.25

0.00

0.75

2.50

3.00

0.00

Ingineria 

sistemelor

4.33

0.33

1.67

1.00

2.33

4.00

1.33

2.67

1.33

0.00

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

1.33

0.00

3.00

0.00

Inginerie electrica

3.00

1.00

0.33

1.67

0.00

2.00

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calculatoare si 

Tehnologia 

Informatiei

13.00

5.00

1.00

6.00

1.00

13.00

6.00

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

Chimie

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.50

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

MEDIA per 

conducator de 

doctorat

4.74

1.64

0.81

1.93

0.76

4.83

2.21

2.00

1.69

0.10

0.55

0.55

0.17

0.10

0.10

0.00

0.17

0.14

0.02

0.52

0.71

1.02

0.14
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Numarul de  lucrari 

comunicate, din care:

Numar 

total

Din 

care 

numar 

comuni

cari in 

co-

Numar 

total

Din care 

numar 

comunic

ari in co-

autorat 

cu 

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr 
comunic

ări î  o-
autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

-          la evenimente 

i ter ațio ale
19.00 11.90 28.82 16.18 14.00 8.67 55.50 38.50 40.25 30.50 7.00 6.67 8.33 0.33 6.00 5.00 31.50 15.50 23.29 14.40

-          la evenimente 

ațio ale
4.50 3.60 12.18 9.73 4.50 3.00 3.00 3.00 16.75 13.75 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 9.00 3.50 7.19 5.50

Numarul de lucrari publicate 

in reviste ISI, din care:

Numar 

total

Din 

care 

numar 

lucrari 

in co-

autora

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr 
lu rări î  
co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

Numar 

total

Din care 

numar 

lucrari in 

co-

autorat 

cu 

-          reviste ISI din zona 

roșie
0.80 0.30 2.18 1.09 5.00 3.67 8.50 8.50 4.75 2.50 1.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 2.76 1.57

-          reviste ISI din zona 

gal e ă
0.80 0.10 1.45 0.91 4.00 2.50 6.50 6.00 3.50 2.75 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 2.14 1.19

-          re iste ISI di  zo a al ă 4.60 3.50 5.91 3.64 7.83 2.83 13.50 12.50 7.75 6.50 2.33 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 6.00 3.43

Numar lucrari publicate in 

volume indexate ISI
6.50 3.90 5.18 3.91 2.17 1.83 2.50 1.00 5.50 4.00 13.33 7.67 6.33 0.33 0.00 0.00 3.00 0.00 5.40 3.21

Numar lucrari publicate in 

reviste indexate BDI
18.70 13.50 18.45 14.18 8.33 4.33 26.00 17.50 13.50 8.75 11.67 11.67 6.33 0.00 3.00 2.00 8.00 0.00 14.74 10.10

Numarul de carti publicate in 

edituri recunoscute CNCSIS
1.20 0.90 1.18 0.45 1.67 0.00 0.00 0.00 1.25 0.50 2.00 0.33 1.33 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 1.52 0.40

Nu ăr de itări i  re iste ISI 
și BDI

199.70 77.40 129.64 52.18 200.17 30.50 148.50 136.00 305.75 64.50 32.00 27.00 49.33 0.00 20.00 0.00 382.50 0.00 170.79 51.00

Numar 

total

Din 

care 

numar 

realizat 

in 

cooper

are cu 

doctor

anzi / 

postdo

ctoran

zi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr 
realizat 

în 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total

Din care 

numar 

realizat 

in 

cooperar

e cu 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Nu ărul de re ete 0.40 0.20 1.18 0.18 1.33 0.83 1.00 0.50 1.25 0.75 0.33 0.33 1.67 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.93 0.33

Nu ărul de produse sau 
servicii noi

0.20 0.20 0.64 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.26

Numar 

total

Din 

care 

numar 

in care 

au fost 

angaja

ti, cu 

contra

ct de 

munca

, si 

doctor

anzi / 

postdo

ctoran

zi

Numar 

total

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Nu ăr 
total

Din care 

u ăr î  
care au 

fost 

a gajați, 
cu 

contract 

de 

u ă, 
și 
doctoran

zi / 

postdoct

oranzi

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Numar 

total-16

Din care 

numar in 

care au 

fost 

angajati, 

cu 

contract 

de 

munca, 

si 

doctoran

zi / 

postdoct

oranzi-16

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare 
coordonate la care a participat 

ca director sau responsabil 

i stituțio al

0.70 0.20 1.91 1.09 1.17 0.83 4.50 4.50 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.50 1.29 0.76

Nu ărul de proie te 
i ter ațio ale de er etare la 
care a participat ca membru în 

e hipă u o tra t de u a

0.20 0.00 0.91 0.55 0.83 0.83 1.00 1.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 2.00 1.00 0.71 0.40

Nu ărul de proie te ațio ale 
de cercetare coordonate la 

care a participat ca director sau 

respo sa il i stituțio al

0.70 0.10 1.45 0.45 1.00 0.67 3.50 3.50 0.75 0.75 2.33 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.14 0.67

Nu ărul de proie te ațio ale 
de cercetare coordonate la 

care a participat ca membru în 

e hipă u o tra t de u a

0.80 0.50 1.00 0.18 1.00 0.67 1.50 1.50 0.75 0.00 2.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.95 0.40

Nu ărul de proie te POSDRU 
dedicate sustinerii financiare a 

studentilor doctoranzi sau 

cercetatorilor postdoctoranzi 

(director sau responsabil 

i stituțio al     

0.73

2

Numarul de lucrari comunicate 

la e e i e te știi țifi e 
o feri țe, si pozioa e et .  

din ultimii 5 ani calendaristici.

3
Nu ărul de pu li ații di  
ultimii 5 ani calendaristici. 

4

Brevete, produse, tehnologii 

sau servicii noi, cu impact 

economic demonstrabil, 

inclusiv proiecte de elaborare, 

i ple e tare şi/sau e aluare 
de politici publice din ultimii 5 

ani calendaristici.

0.30 0.17 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
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Re u oașterea ațio ală și 
i ter ațio ală

Nu arul de pre ii şi disti ii 
(DHC, Best paper award, 

recognized reviewer)

Numarul total de apeluri de 

proiecte de cercetare  la care 

conducatorul de doctorat a 

participat ca evaluator, din 

care

-          apeluri 

internationale

-          apeluri nationale

Numarul de apeluri de 

proiecte de cercetare  la care 

conducatorul de doctorat a 

participat ca membru in 

panelurile de evaluare

Numarul de reviste cotate ISI 

sau volume ale unor 

o feri e i dexate ISI la are 
conducatorul de doctorat a 

participat ca revizor

Implicarea în proiecte ale 

o u ită ii

Evenimente culturale 

organizate

Cola orări u orga iza ii o -
profit

Director CSUD

Director SD

Membru CSUD

Membru CSD

Coordonator de domeniu

Numarul comisiilor de 

indrumare a studentilor 

doctoranzi in care a fost 

membru

Numarul comisiilor de 

sustinere publica a tezelor de 

doctorat in care a fost referent 

oficial

Numarul comisiilor de lucru 

ale IOSUD in care a fost 

membru

Numarul comisiilor de 

orga izare/știi țifi e ale 
e e i e telor știi țifi e ale 
IOSUD ex. Co feri ța 
Ştii țifi ă a Ş olilor Do torale  
in care a fost membru

Implicarea în structuri 

ațio ale are su t relațio ate 
cu activitatea de doctorat 

(ARACIS, CNATDCU etc.) pe 

parcursul anului evaluat

Numarul comisiilor

9

Rela ia u a sol e ii pri i d 
i ser ia profesio ală pe pia a 
muncii pe parcursul anului 

evaluat

Nu ărul de a sol e i are s-
au a gajat la  lu i după 
confirmarea titlului de doctor

1.18

2.55

0.45

0.36

1.09

2.18

3.55

2.09

1.45

1.00

0.00

0.13

0.18

0.55

1.09

0.82

3.09

0.64

7.00

1.45

7

5

6

I pli area so ială și ulturală a 
o du ătorului de do torat pe 

parcursul anului evaluat

1.00

0.80

0.60

1.20

5.70

1.40

Implicarea în activitatea 

ad i istrati ă a IOSUD

0.00

0.30

0.10

0.13

0.20

0.20

0.60

0.40

1.30

0.50

1.40

0.30

3.20

0.20

0.67

3.33

2.33

2.33

1.00

8.00

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

0.67

0.00

0.33

0.17

0.00

6.00

1.50

1.00

1.00

1.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.50

5.50

3.50

0.50

2.50

1.00

2.00

1.50

3.00

3.75

1.25

1.75

12.25

0.00

0.00

0.00

0.25

0.00

0.25

0.25

0.25

3.50

2.00

0.25

3.50

0.75

2.25

0.33

0.67

0.33

4.33

4.00

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

3.00

5.00

0.00

0.00

0.67

2.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

2.00

1.00

0.00

0.00

4.00

17.50

10.00

5.50

4.50

2.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

4.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

3.07

1.98

1.24

1.60

0.98

5.60

0.26

0.38

0.33

0.05

0.07

0.12

0.21

0.52

0.90

3.29

2.00

0.90

0.88

1.07
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Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului I gi erie eca ică 

- Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  I gi erie e a i ă 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

Indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

60.00 6.00 

-în stagiu 17.00 1.70 

- în prelungire 7.00 0.70 

- finalizate 26.00 2.60 

- în alta situatie 10.00 1.00 

Nu ărul total de 
doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

56.00 5.60 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

26.00 2.60 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

28.00 2.80 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de studenti 

doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

23.00 2.30 
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Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

1.00 0.10 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi  

îndrumati în ultimii 

5 ani calendaristici 

3.00 0.30 

Nu ărul de 
cercetatori 

postdoctoranzi  

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

3.00 0.30 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi 

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate în 

desfăşurare, di  
care: 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 
0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

0.00 0.00 
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- doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 
0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

5.00 0.50 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

3.00 0.30 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

4.00 0.40 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

1.00 0.10 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 
190.00 119.00 19.00 11.90 

-  la evenimente 

ațio ale 
45.00 36.00 4.50 3.60 

3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Din care nu ăr 
lucrari în co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 
8.00 3.00 0.80 0.30 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 
8.00 1.00 0.80 0.10 

- reviste ISI din zona 

al ă 
46.00 35.00 4.60 3.50 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

65.00 39.00 6.50 3.90 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

187.00 135.00 18.70 13.50 

Nu ărul de ărti 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

12.00 9.00 1.20 0.90 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

1997.0
0 

774.00 
199.7

0 
77.40 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

  
Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat in 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 4.00 2.00 0.40 0.20 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

2.00 2.00 0.20 0.20 
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şi/sau e aluare 
de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici.   
Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

7.00 2.00 0.70 0.20 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru i  e hipă 
(cu contract de 

munca) 

2.00 0.00 0.20 0.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

7.00 1.00 0.70 0.10 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru i  e hipă 
(cu contract de 

munca) 

8.00 5.00 0.80 0.50 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedicate sustinerii 

financiare a 

studentilor 

doctoranzi sau 

cercetatorilor 

3.00 0.30 
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postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

4.00 0.40 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

13.00 1.30 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 
5.00 0.50 

  
- apeluri ațio ale 14.00 1.40 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

3.00 0.30 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

32.00 3.20 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 
2.00 0.20 



40 

 

o du ătorului 
de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Evenimente 

culturale organizate 
0.00 0.00 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

3.00 0.30 

7 

Implicarea în 

activitatea 

ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director CSUD 1.00 0.10 

Director SD 0.00 0.00 

Membru CSUD 2.00 0.20 

Membru CSD 2.00 0.20 

  
Coordonator de 

domeniu 
6.00 0.60 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

57.00 5.70 

  

Nu ărul o isiilor 
de susti ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

14.00 1.40 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

10.00 1.00 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

8.00 0.80 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat (ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 6.00 0.60 
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9 

Rela ia u 
a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

12.00 1.20 

 

 

Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului Inginerie 

i dustrială - Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Inginerie industrială 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

53.00 4.82 

- în stagiu 
28.00 2.55 

- în prelungire 
12.00 1.09 

- finalizate 
21.00 1.91 

- î  altă situatie 
2.00 0.18 

Nu ărul total de 

doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

70.00 6.36 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

36.00 3.27 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

29.00 2.64 
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Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de studenti 

doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

29.00 2.64 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul total de 
cercetatori 

postdoctoranzi  

îndrumati în ultimii 

5 ani calendaristici 

8.00 0.73 

Nu ărul de 
cercetatori 

postdoctoranzi  

î dru ați  î  adrul 
grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

8.00 0.73 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate in UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, di  

1.00 0.09 
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care: 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

1.00 0.09 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

0.00 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 

-  doctoranzi in 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

9.00 0.82 

Nu ărul 

stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

16.00 1.45 
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Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

11.00 1.00 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

1.00 0.09 

2 

Nu ărul de 

lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de  lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
comunicari în 

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Din care u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

317.00 178.00 28.82 16.18 

-  la evenimente 

ațio ale 

134.00 107.00 12.18 9.73 

3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Din care numar 

lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări i  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

24.00 12.00 2.18 1.09 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

16.00 10.00 1.45 0.91 

- reviste ISI din zona 

al ă 

65.00 40.00 5.91 3.64 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

57.00 43.00 5.18 3.91 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

203.00 156.00 18.45 14.18 

Nu ărul de ărți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

13.00 5.00 1.18 0.45 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

1426.0 574.00 129.6 52.18 
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0 4 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
13.00 2.00 1.18 0.18 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

7.00 6.00 0.64 0.55 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, si 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

21.00 12.00 1.91 1.09 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

munca) 

10.00 6.00 0.91 0.55 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

16.00 5.00 1.45 0.45 
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Nu ărul de 
proiecte națio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

munca) 

11.00 2.00 1.00 0.18 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 
doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

8.00 0.73 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

77.00 7.00 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

16.00 1.45 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

6.00 0.55 

  
- apeluri ațio ale 

12.00 1.09 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

9.00 0.82 
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  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

34.00 3.09 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 
o du ătorului 

de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

7.00 0.64 

Evenimente 

culturale organizate 

16.00 1.45 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

11.00 1.00 

7 

Implicarea în 

activitatea 

ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director CSUD 
0.00 0.00 

Director SD 
1.00 0.09 

Membru CSUD 
2.00 0.18 

Membru CSD 
4.00 0.36 

  
Coordonator de 

domeniu 

2.00 0.18 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

24.00 2.18 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

39.00 3.55 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

23.00 2.09 
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  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

13.00 1.18 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
28.00 2.55 

9 

Rela ia u 
a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

5.00 0.45 

 

 

Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului Ingineria 

produselor alimentare - Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de 
respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Ingineria produselor alimentare 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 

doctorate conduse, 

din care: 

16 2.67 

-în stagiu 
3 0.50 

-în prelungire 
3 0.50 

- finalizate 
5 0.83 
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-în alta situatie 
5 0.83 

Nu ărul total de 
doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

16 2.67 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

5 0.83 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate in UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

2 0.33 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

1 0.17 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0 0.00 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi  

îndrumati în ultimii 

5 ani calendaristici 

1 0.17 
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Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați  î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate in UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

1 0.17 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

cotutelă, aflate î  
desfăşurare, di  
care: 

0 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

0 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0 0.00 
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Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   luni 

(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

1 0.17 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

0 0.00 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare ațio ale 

5 0.83 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

4 0.67 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Număr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări i  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări i  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

84 52 14 8.67 

-  la evenimente 

ațio ale 

27 18 4.5 3.00 
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3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

30.00 22.00 5.00 3.67 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

24.00 15.00 4.00 2.50 

- reviste ISI din zona 

al ă 

47.00 17.00 7.83 2.83 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

13.00 11.00 2.17 1.83 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

50.00 26.00 8.33 4.33 

Nu ărul de arți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

10.00 0.00 1.67 0.00 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

1201.0

0 
183.00 200.17 30.50 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat in 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
8.00 5.00 1.33 0.83 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr î  
care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

7.00 5.00 1.17 0.83 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

munca) 

5.00 5.00 0.83 0.83 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

6.00 4.00 1.00 0.67 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru i  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

6.00 4.00 1.00 0.67 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 

doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

1.00 0.17 
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5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

4 0.67 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

20 3.33 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

14 2.33 

  
- apeluri ațio ale 

14 2.33 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

6 1.00 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

48 8.00 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 
o du ătorului 

de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

2 0.33 

Evenimente 

culturale organizate 

0 0.00 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

0 0.00 

7 
Implicarea în 

activitatea 
Director CSUD 

0 0.00 
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ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director SD 
0 0.00 

Membru CSUD 
0 0.00 

Membru CSD 
0 0.00 

  
Coordonator de 

domeniu 

0 0.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

25 4.17 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

4 0.67 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

0 0.00 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

2 0.33 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
1 0.17 

9 

Rela ia u 
a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

0 0.00 
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evaluat 

 

 

Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului Biotehnologii - 

Ș oala Do torală de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Biotehnologii 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

29 14.5 

-în stagiu 
6 3 

-în prelungire 
5 2.5 

- finalizate 
18 9 

-î  altă situație 
0 0 

Nu ărul total de 
doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

26 13 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

13 6.5 

Nu ărul de 

stude ți do tora zi 
îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

9 4.5 



57 

 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

3 1.5 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

1 0.5 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi 

îndrumati în ultimii 

5 ani calendaristici 

4 2 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

21 10.5 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi 

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

3 1.5 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, di  

0 0 
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care: 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0 0 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

1 0.5 

- doctoranzi in 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

1 0.5 

Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
forme de fi a țare 
a stagiilor) 

10 5 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

10 5 
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Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

14 7 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

0 0 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Număr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

111 77 55.5 38.5 

-  la evenimente 

ațio ale 

6 6 3 3 

3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

17 17 8.5 8.5 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

13 12 6.5 6 

- reviste ISI din zona 

al ă 

27 25 13.5 12.5 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

5 2 2.5 1 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

52 35 26 17.5 

Nu ărul de ărți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

0 0 0 0 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

297 272 148.5 136 
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4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
2 1 1 0.5 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

0 0 0 0 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
in care au fost 

angajati, cu 

contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

9 9 4.5 4.5 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

2 2 1 1 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

7 7 3.5 3.5 
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Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

munca) 

3 3 1.5 1.5 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 
doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

4 2 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

12 6 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

3 1.5 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

2 1 

  
- apeluri ațio ale 

2 1 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

2 1 
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  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

10 5 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 

o du ătorului 
de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

0 0 

Evenimente 

culturale organizate 

0 0 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

0 0 

7 

Implicarea în 

activitatea 

ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director CSUD 
0 0 

Director SD 
0 0 

Membru CSUD 
1 0.5 

Membru CSD 
1 0.5 

  
Coordonator de 

domeniu 

1 0.5 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

11 5.5 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

7 3.5 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

1 0.5 
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  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

5 2.5 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
2 1 

9 

Rela ia u 
a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

4 2 

 

 

Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului Ingineria 

materialelor - Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de 
respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Ingineria materialelor 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

35 8.75 

- în stagiu 
10 2.5 

- în prelungire 
5 1.25 

- finalizate 
15 3.75 



64 

 

- î  alta situație 
7 1.75 

Nu ărul total de 
doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

30 7.5 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

14 3.5 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
î dru ați î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

12 3 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate in UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

  

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

11 2.75 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați î  ulti ii 
5 ani calendaristici 
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Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

0 0 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

3 0.75 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, di  
care: 

3 0.75 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

1 0.25 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

3 0.75 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

3 0.75 

- doctoranzi in 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

5 1.25 
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Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

5 1.25 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

0 0 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

3 0.75 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

10 2.5 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
co u i ări î  
co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

161 122 40.25 30.5 

-  la evenimente 

ațio ale 

67 55 16.75 13.75 
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3 

Nu ărul de 
publi ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

19 10 4.75 2.5 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

14 11 3.5 2.75 

- reviste ISI din zona 

al ă 

31 26 7.75 6.5 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

22 16 5.5 4 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

54 35 13.5 8.75 

Nu ărul de ărți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

5 2 1.25 0.5 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

1223 258 
305.7

5 
64.5 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
5 3 1.25 0.75 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

0 0 0 0 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

4 3 1 0.75 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

0 0 0 0 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

3 3 0.75 0.75 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

3 0 0.75 0 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 
doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

2 0.5 
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5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

6 1.5 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

12 3 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

15 3.75 

  
- apeluri ațio ale 

5 1.25 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru in 

panelurile de 

evaluare 

7 1.75 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

49 12.25 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 
o du ătorului 

de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

0 0 

Evenimente 

culturale organizate 

0 0 

Cola orări u 

orga iza ii o -

profit 

0 0 

7 
Implicarea în 

activitatea 
Director CSUD 

1 0.25 
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ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director SD 
0 0 

Membru CSUD 
1 0.25 

Membru CSD 
1 0.25 

  
Coordonator de 

domeniu 

1 0.25 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

14 3.5 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

8 2 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

1 0.25 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

14 3.5 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
3 0.75 

9 

Rela ia u 
a sol e ii pri i d 
i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

9 2.25 
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Tabelul III.10. Rezultatele obtinute de conducatorii de doctorat în cadrul domeniului Ingineria 

sistemelor - Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Ingineria sistemelor 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

13.00 4.33 

- în stagiu 
1.00 0.33 

- în prelungire 
5.00 1.67 

- finalizate 
3.00 1.00 

- î  altă situație 
7.00 2.33 

Nu ărul total de 

doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

12.00 4.00 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

4.00 1.33 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
î dru ați î  adrul 
grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

8.00 2.67 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

4.00 1.33 



72 

 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați î  ulti ii 
5 ani calendaristici 

2.00 0.67 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți ta a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

2.00 0.67 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, di  
care: 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

1.00 0.33 
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- doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

1.00 0.33 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

înmatri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

4.00 1.33 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

9.00 3.00 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

0.00 0.00 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Din care număr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

21.00 20.00 7.00 6.67 

-  la evenimente 

ațio ale 

0.00 0.00 0.00 0.00 

3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Din care numar 

lu rări i  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

3.00 2.00 1.00 0.67 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

2.00 1.00 0.67 0.33 

- reviste ISI din zona 

al ă 

7.00 1.00 2.33 0.33 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

40.00 23.00 13.33 7.67 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

35.00 35.00 11.67 11.67 

Nu ărul de ărți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

6.00 1.00 2.00 0.33 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

96.00 81.00 32.00 27.00 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau evaluare 

de politici publice 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
1.00 1.00 0.33 0.33 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

3.00 3.00 1.00 1.00 



75 

 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

angajati, cu 

contract de 

u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

mun ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

me ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

2.00 0.00 0.67 0.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

7.00 6.00 2.33 2.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

7.00 2.00 2.33 0.67 
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Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 
doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

0.00 0.00 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

1.00 0.33 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

2.00 0.67 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

1.00 0.33 

  
- apeluri ațio ale 

13.00 4.33 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

12.00 4.00 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

20.00 6.67 



77 

 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 
o du ătorului 

de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

0.00 0.00 

Evenimente 

culturale organizate 

0.00 0.00 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

0.00 0.00 

7 

Implicarea în 

activitatea 

ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director CSUD 
0.00 0.00 

Director SD 
0.00 0.00 

Membru CSUD 
0.00 0.00 

Membru CSD 
1.00 0.33 

  
Coordonator de 

domeniu 

1.00 0.33 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

9.00 3.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

15.00 5.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

0.00 0.00 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

0.00 0.00 
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Implicarea în 

structuri 

ațio ale care 

su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
2.00 0.67 

9 

Rela ia u 
a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

8.00 2.67 

 

 

 

Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului I gi erie electrică 

- Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  I gi erie ele tri ă 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

9.00 3.00 

- în stagiu 
3.00 1.00 

- în prelungire 
1.00 0.33 

- finalizate 
5.00 1.67 

- î  altă situație 
0.00 0.00 

Nu ărul total de 
doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

6.00 2.00 
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Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

2.00 0.67 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

0.00 0.00 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

î dru ați în cadrul 

grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

0.00 0.00 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi 

îndrumati în ultimii 

5 ani calendaristici 

0.00 0.00 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

0.00 0.00 
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ultimii 5 ani 

calendaristici 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, din 

care: 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

0.00 0.00 

- doctoranzi în 

otutelă 
internațio ală 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 
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Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare ațio ale 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

0.00 0.00 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

25.00 1.00 8.33 0.33 

-  la evenimente 

ațio ale 

3.00 0.00 1.00 0.00 
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3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări i  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

0.00 0.00 0.00 0.00 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

0.00 0.00 0.00 0.00 

- reviste ISI din zona 

al ă 

2.00 0.00 0.67 0.00 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

19.00 1.00 6.33 0.33 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

19.00 0.00 6.33 0.00 

Nu ărul de ărti 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

4.00 0.00 1.33 0.00 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

148.00 0.00 49.33 0.00 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
5.00 0.00 1.67 0.00 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

angajati, cu 

contract de 

u ă, si 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

angajati, cu 

contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

3.00 0.00 1.00 0.00 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 

doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

0.00 0.00 



84 

 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

2.00 0.67 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

0.00 0.00 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

0.00 0.00 

  
- apeluri ațio ale 

0.00 0.00 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

0.00 0.00 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

6.00 2.00 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 

conducătorului 
de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

0.00 0.00 

Evenimente 

culturale organizate 

0.00 0.00 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

0.00 0.00 

7 
Implicarea în 

activitatea 
Director CSUD 

0.00 0.00 



85 

 

ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director SD 
0.00 0.00 

Membru CSUD 
0.00 0.00 

Membru CSD 
0.00 0.00 

  
Coordonator de 

domeniu 

0.00 0.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

0.00 0.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

2.00 0.67 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

0.00 0.00 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

0.00 0.00 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Numarul comisiilor 
5.00 1.67 

9 

Rela ia u 
a sol e ii pri i d 

i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

0.00 0.00 
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Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului Calculatoare și 
teh ologia i for ației - Ș oala Do torala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de 
respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Cal ulatoare și teh ologia i for ației 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

13.00 13.00 

- în stagiu 
5.00 5.00 

 - în prelungire 
1.00 1.00 

- finalizate 
6.00 6.00 

- î  altă situație 
1.00 1.00 

Nu ărul total de 
doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

13.00 13.00 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

6.00 6.00 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate in UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

3.00 3.00 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

1.00 1.00 
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calendaristici 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul total de 
cercetatori 

postdoctoranzi  

î dru ați î  ulti ii 
5 ani calendaristici 

0.00 0.00 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

îndrumati în cadrul 

grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

0.00 0.00 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, di  
care: 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 
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- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0.00 0.00 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate î  
ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

1.00 1.00 

- doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0.00 0.00 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

1.00 1.00 

Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

0.00 0.00 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

1.00 1.00 
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Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

0.00 0.00 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane 

etc.) din ultimii 5 

ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

6.00 5.00 6.00 5.00 

-  la evenimente 

ațio ale 

2.00 2.00 2.00 2.00 

3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

0.00 0.00 0.00 0.00 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

0.00 0.00 0.00 0.00 

- reviste ISI din zona 

al ă 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

3.00 2.00 3.00 2.00 

Nu ărul de ărți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

20.00 0.00 20.00 0.00 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 



90 

 

economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici 

publice din 

ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Nu ărul de re ete 
0 0 0.00 0.00 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

0 0 0.00 0.00 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, și 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u a, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de 

proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

5.00 2.00 5.00 2.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

0.00 0.00 0.00 0.00 
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Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 
doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

0.00 0.00 

5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

0.00 0.00 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

0.00 0.00 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

0.00 0.00 

  
- apeluri ațio ale 

0.00 0.00 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

0.00 0.00 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

4.00 4.00 
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6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 
o du ătorului 

de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

0.00 0.00 

Evenimente 

culturale organizate 

0.00 0.00 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

0.00 0.00 

7 

Implicarea în 

activitatea 

ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director CSUD 
0.00 0.00 

Director SD 
0.00 0.00 

Membru CSUD 
0.00 0.00 

Membru CSD 
0.00 0.00 

  
Coordonator de 

domeniu 

1.00 1.00 

  

Nu ărul o isiilor 

de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

0.00 0.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

2.00 2.00 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

1.00 1.00 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

0.00 0.00 
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Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
0.00 0.00 

9 

Rela ia u 
a sol e ii 
pri i d i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

4.00 4.00 

 

 

 

 

Ta elul III. . Rezultatele o ți ute de o du ătorii de do torat î  adrul do e iului Chimie - Ș oala 
Doctorala de Inginerie. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Domeniul de conducere de doctorat:  Chimie 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul TOTAL 
MEDIA per o du ător 

de doctorat 

1 
Nu ăr de 
doctorate 

Nu ărul total de 
doctorate conduse, 

din care: 

0 0 

- în stagiu 
2 1 

- în prelungire 
0 0 

- finalizate 
0 0 

- î  altă situație 
0 0 

Nu ărul total de 

doctorate conduse 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

0 0 
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Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici 

0 0 

Nu ărul de 
studenti doctoranzi 

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

2 1 

Nu ărul total de 
doctorate finalizate 

de stude ți 
doctoranzi 

î dru ați î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

2 1 

Nu ărul de 
stude ți do tora zi 
străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

3 1.5 

Nu ărul total de 
er etători 

postdoctoranzi  

î dru ați î  ulti ii 
5 ani calendaristici 

6 3 

Nu ărul de 
cer etători 
postdoctoranzi  

î dru ați  î  adrul 
grupurilor ți tă a 
proiectelor POSDRU 

dedicate acestora 

care au fost 

derulate în UDJG în 

6 3 
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ultimii 5 ani 

calendaristici 

Nu ărul de 
er etători 

postdoctoranzi  

străi i oordo ați î  
cadrul unor stagii 

de cercetare 

derulate în UDJG 

(e.g. bursieri AUF) 

6 3 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă, aflate î  
desfăşurare, di  
care: 

0 0 

-  doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0 

- doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0 0 

Nu ărul 
doctoratelor în 

otutelă fi alizate în 

ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

0 0 

- doctoranzi în 

otutelă 
i ter ațio ală 

0 0 

-  doctoranzi în 

otutelă ațio ală 

0 0 
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Nu ărul 
stude ilor 
doctoranzi 

î atri ula i la 
programe de 

studii/ er etări 
doctorale ale unor 

i stitu ii de 
î ă ă â t 
superior din 

străi ătate, pe o 
perioadă de el 
pu i   lu i 
(proiecte doctorale, 

proiecte cercetare, 

ERASMUS și alte 
for e de fi a țare 
a stagiilor) 

0 0 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

cercetare 

i ter ațio ale 

1 0.5 

Nu ărul 
stude ților 
do tora zi i pli ați 
în proiecte de 

er etare ațio ale 

1 0.5 

Nu ărul 
stude ilor 
do tora zi etă e i 
ai altor state 

0 0 

2 

Nu ărul de 
lu rări 
comunicate la 

evenimente 

știi țifi e 
o feri țe, 

simpozioane 

etc.) din ultimii 5 

ani 

calendaristici. 

Nu ărul de lu rări 
comunicate, din 

care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  

co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
o u i ări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

-  la evenimente 

i ter ațio ale 

63 31 31.5 15.5 

-  la evenimente 

ațio ale 

18 7 9 3.5 
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3 

Nu ărul de 
pu li ații di  
ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Nu ărul de lu rări 
publicate în reviste 

ISI, din care: 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
lu rări î  o-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

- reviste ISI din zona 

roșie 

15 0 7.5 0 

- reviste ISI din zona 

gal e ă 

13 0 6.5 0 

- reviste ISI din zona 

al ă 

27 0 13.5 0 

Nu ăr lu rări 
publicate în volume 

indexate ISI 

6 0 3 0 

Nu ăr lu rări 
publicate în reviste 

indexate BDI 

16 0 8 0 

Nu ărul de ărți 
publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

14 0 7 0 

Nu ăr de itări î  
re iste ISI și BDI  

765 0 382.5 0 

4 

Brevete, 

produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact 

economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau e aluare 
de politici 

publice din 

ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
realizat în 

cooperare cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ărul de re ete 
1 0 0.5 0 

Nu ărul de 
produse sau servicii 

noi 

0 0 0 0 

  

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 
în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 

Nu ăr 
total 

Di  are u ăr 

în care au fost 

a gajați, u 
contract de 

u ă, și 
doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 
cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

3 1 1.5 0.5 

Nu ărul de 
proiecte 

i ter ațio ale de 

cercetare la care a 

participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

4 2 2 1 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

director sau 

responsabil 

i stituțio al 

2 2 1 1 

Nu ărul de 
proie te ațio ale 
de cercetare 

coordonate la care 

a participat ca 

e ru î  e hipă 
(cu contract de 

u ă  

2 1 1 0.5 

Nu ărul de 
proiecte POSDRU 

dedi ate susți erii 
financiare a 

stude ților 
doctoranzi sau 

er etătorilor 
postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

i stituțio al      

0 0 
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5 

Re u oașterea 
ațio ală și 

i ter ațio ală 

Nu ărul de pre ii 
şi disti ii DHC, 
Best paper award, 

recognized 

reviewer) 

35 17.5 

  Nu ărul total de 
apeluri de proiecte 

de cercetare  la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

evaluator, din care 

20 10 

  
- apeluri 

i ter ațio ale 

11 5.5 

  
- apeluri ațio ale 

9 4.5 

  Nu ărul de apeluri 
de proiecte de 

cercetare la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca 

membru în 

panelurile de 

evaluare 

4 2 

  Nu ărul de re iste 
cotate ISI sau 

volume ale unor 

o feri e i dexate 
ISI la care 

o du ătorul de 
doctorat a 

participat ca revizor 

42 21 

6 

Implicarea 

so ială și 
ulturală a 
o du ătorului 

de doctorat pe 

parcursul anului 

evaluat 

Implicarea în 

proiecte ale 

o u ită ii 

0 0 

Evenimente 

culturale organizate 

0 0 

Cola orări u 
orga iza ii o -

profit 

0 0 

7 
Implicarea în 

activitatea 
Director CSUD 

0 0 
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ad i istrati ă a 
IOSUD 

Director SD 
0 0 

Membru CSUD 
0 0 

Membru CSD 
1 0.5 

  
Coordonator de 

domeniu 

1 0.5 

  

Nu ărul o isiilor 
de îndrumare a 

stude ților 
doctoranzi în care a 

fost membru 

9 4.5 

  

Nu ărul o isiilor 
de susți ere pu li ă 
a tezelor de 

doctorat în care a 

fost referent oficial 

0 0 

  

Nu ărul o isiilor 
de lucru ale IOSUD 

în care a fost 

membru 

3 1.5 

  Nu ărul o isiilor 
de 

orga izare/știi țifi
e ale evenimentelor 

știi țifi e ale IOSUD 
ex. Co feri ța 

Ştii țifi ă a Ş olilor 
Doctorale) în care a 

fost membru 

0 0 

  

Implicarea în 

structuri 

ațio ale are 
su t relațio ate 
cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Nu ărul o isiilor 
0 0 

9 

Rela ia u 
a sol e ii pri i d 
i ser ia 
profesio ală pe 
pia a u ii pe 
parcursul anului 

evaluat 

Nu ărul de 
a sol e i are s-au 

angajat la 12 luni 

după o fir area 
titlului de doctor 

0 0 
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IV. Evaluarea er etătorilor postdo toranzi 

Ta elul IV. . Rezultatele totale o ți ute de er etătorii postdo tora zi î  adrul Ș olii Do torale de 
Inginerie. A fost folosită odifi area da =  si u =  pe tru i di atorii are soli itau răspu s afir ativ sau 
negativ (e.g. Respectarea eticii ştii ţifi e, profesio ale şi u iversitare  

Domeniul 
 

 

In
gi

n
er

ie
 

i
du

st
ria

lă
 

B
io

te
h

n
o

lo
gi

i 

Șt
ii

ța
 

m
at

er
ia

le
lo

r 

TOTAL SDI 
  

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
indicatorul 

Rezultate totale o ți ute 

  

  

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

er etătorului 
postdoctorand 

Nu ărul de pu li a ii î  
reviste indexate ISI 4 0 1 5 

Nu ărul de pu li ații î  
volume indexate ISI 1 0 0 1 

Nu ărul de pu li ații î  
reviste indexate BDI 6 0 0 6 

Nu ărul de o u i ări 
la o feri e 
i ter ațio ale sau u 
participare 

internationala 21 0 0 21 

Nu ărul de o u i ări 
la o feri e ațio ale 3 0 0 3 

Re u oaşterea  
rezultatelor: u ărul 
pre iilor o ți ute 0 0 1 1 

Nu ărul de itări î  
reviste indexate ISI 29 6 1 36 

Nu ărul de itări î  
reviste indexate BDI 5 0 0 5 

Parti iparea la a ti ită i 
desășurate î  adrul 
u i ersită ii:     

u ărul a ifestărilor 
știi țifi e î  are a 
parti ipat la a ti ități 
de organizare 

0 0 1 1 



102 

 

Respectarea eticii 

ştii ifi e, profesio ale 
şi u i ersitare: da / u 
da ă e azul, se a 

spe ifi ă odul de 
î ăl are a eti ii  Se or 
folosi ur ătoarele 
coduri numerice: da = 

1, nu = 0 1 1 1 1 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
er etătorului 

postdoctorand de 

ătre profesorul 
coordonator 

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e /de er etare 
planificate pentru 

susți ere pe par ursul 
perioadei evaluate 1 0 3 4 

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul 
perioadei e aluate și 
apro ate de ătre 
profesorul coordonator 1 0 3 4 

Aprobarea raportului 

final de activitate de 

ătre comisia 

dese ată Se or folosi 
ur ătoarele oduri 
numerice: da = 1, nu = 0 1 - 1 2 

3 

Participare (cu 

contract de 

u ă, ursă sau 
grant individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

  

  

Nu ărul proie telor 
i ter ațio ale 5 0 0 5 

Nu ărul proie telor 
ațio ale 3 0 0 3 

Nu ărul stagiilor de 
lu ru u o durată ai 
mare de 2 luni în 

i stituții di  străi atate 

0 0 0 0 
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Ta elul IV. . Rezultatele edii, per er etător postdo tora d, o ți ute î  adrul Ș olii Do torale de 

inginerie. Celulele al astre i di ă valorile superioare ediei. A fost folosită odifi area da =  si u =  
pe tru i di atorii are soli itau răspu s afir ativ sau egativ e.g. Respe tarea eti ii ştii ţifi e, 
profesio ale şi u iversitare . Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Nota: Rezultatele edii, per oordo ator știi tifi , o ți ute de er etătorii postdo tora zi î  adrul Ș olii 
Do torale de i gi erie, su t a eleași a și ele e tio ate î  Ta elul IV. , a â d î  edere a activitatea 

fie ărui er etător postdo tora d a fost oordo ață de alt adru dida ti . 

Domeniul 

 

 In
gi

n
er

ie
 

in
d

u
st

ri
al

a 

B
io

te
h

n
o

lo
gi

i 

St
iin

ta
 

m
at

er
ia

le
lo

r 

MEDIA SDI  
per 
cercetator 
post-
doctorand 

  

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
indicatorul 

  

Rezultate medii per cercetator 

doctorand 

  

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

er etătorului 
postdoctorand 

Nu ărul de pu li a ii î  
reviste indexate ISI 0.8 0 1 0.71 

Nu ărul de pu li ații î  
volume indexate ISI 0.2 0 0 0.14 

Nu ărul de pu li ații î  
reviste indexate BDI 1.2 0 0 0.86 

Nu ărul de o u i ări 
la o feri e 
i ter ațio ale sau u 
participare 

internationala 4.2 0 0 3.00 

Nu ărul de o u i ări 
la o feri e ațio ale 0.6 0 0 0.43 

Re u oaşterea  
rezultatelor: u ărul 
pre iilor o ți ute 0 0 1 0.14 

Nu ărul de itări î  
reviste indexate ISI 5.8 6 1 5.14 

Nu ărul de itări î  
reviste indexate BDI 1 0 0 0.71 

Parti iparea la a ti ită i 
desășurate î  adrul 
u i ersită ii: 
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u ărul a ifestărilor 
știi țifi e î  are a 
participat la acti ități de 
organizare 

0 0 1 0.14 

Respectarea eticii 

ştii ifi e, profesio ale şi 
universitare: da / nu 

da ă e azul, se a 
specifica modul de 

î ăl are a eti ii  Se or 
folosi ur ătoarele 
coduri numerice: da = 1, 

nu = 0 1 1 1 1.00 

2 

Evaluarea 

continuă a 
a ti ită ii 
er etătorului 

postdoctorand de 

ătre profesorul 
coordonator 

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e /de er etare 
planificate pentru 

susți ere pe par ursul 
perioadei evaluate 0.2 0 3 0.57 

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e/de er etare 
susți ute pe parcursul 

perioadei e aluate și 
apro ate de ătre 
profesorul coordonator 0.2 0 3 0.57 

Aprobarea raportului 

final de activitate de 

ătre o isia dese ată 
Se or folosi ur ătoarele 
coduri numerice: da = 1, 

nu = 0 0.2 0 1 0.29 

3 

Participare (cu 

contract de 

u ă, ursă sau 
grant individual) 

în echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor 
i ter ațio ale 1 0 0 0.71 

Nu ărul proie telor 
ațio ale 0.6 0 0 0.43 

Nu ărul stagiilor de 
lucru cu o durata mai 

mare de 2 luni în 

i stituții di  străi ătate 0 0 0 0.00 
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V. Evaluarea doctoranzilor 

Ta elul V. . Rezultatele totale și edii o ți ute de stude ții do tora zi î  adrul Școlii Doctorale de 

Inginerie 

A fost folosită odifi area da =  si u =  pe tru i di atorii are soli itau răspu s afir ativ sau egativ  
 

Domeniul 

Școala Doctorala de 
Inginerie 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 29 0.36 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 31 0.39 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 96 1.20 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare i ter ațio ală 151 1.89 

  
Nu ărul de o u i ări la o feri e ațio ale 70 0.88 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul pre iilor 
o i ute 

28 0.35 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu tiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 

190 2.38 

  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

40 0.50 

  Respe tarea eti ii ştii ţifi e, profesio ale şi 
u iversitare: da / u  da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri numerice: da = 1, nu = 

0 
80 1.00 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
dire torul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

573 7.16 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

75 0.94 



106 

 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
aprobate de ătre o du ătorul de do torat și 
de membrii comisiei de îndrumare 

64 0.80 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de e rii 
comisiei de îndrumare pentru anul evaluat 

63 0.79 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

58 0.73 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
bursa sau grant 

individual) în 

echipele proiectelor 

de cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de er etare 
i ter ațio ale în care a participat 

26 0.33 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale î  
care a participat 

56 0.70 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi î  are a fost e ru î  
grupul ți tă 

6 0.08 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai mare 

de  lu i î  i stituții di  străi atate 
4 0.05 
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Ta elul V. . A aliza rezultatelor totale o ți ute de do tora zi î  adrul Ș olii Do torale de Inginerie, în 

o parație u edia per do e iu știi tifi . Celulele albastre indica valorile superioare mediei. A fost 

folosită odifi area da =  si u =  pe tru i di atorii are soli itau răspu s afir ativ sau egativ  

Inginerie 

mecanica

Inginerie 

industriala

Ingineria 

produselor 

alimentare

Bio-

tehnologii

Ingineria 

materialelor

Ingineria 

sistemelor

Inginerie 

electrica

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei

Scoala 

Doctorala de 

Inginerie

Nr.crt.
Categoria 

indicatorului
Indicatorul

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Media per 

domeniu

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand in 

perioada evaluata

Nu ărul de pu li a ii 
în reviste ISI

0 17 3 5 4 0 0 0 3.63

Nu ărul de pu li a ii 
în volume indexate ISI 9 15 0 1 3 0 2 1 3.88

Nu ărul de pu li a ii 
în reviste indexate BDI

30 40 0 5 19 0 2 0 12.00

Nu ărul de 
o u i ări  la 
o feri e 

i ter ațio ale sau u 
participare 

internationala 38 48 12 15 30 5 2 1 18.88

Nu ărul de 
o u i ări  la 
o feri e ațio ale

16 23 3 7 16 0 0 5 8.75

Re u oaşterea  
rezultatelor: numarul 

pre iilor o i ute
2 14 0 4 6 0 0 2 3.50

Participarea la 

a ti ități dida ti e, 
conform statului de 

functiuni: numarul 

mediu de ore didactice 

sustinute pe 

saptamana 87 34 8 20 8 10 0 23 23.75

Numarul 

a ifestărilor 
ştii ifi e la are a 
parti ipat i  a ti ită i 
de organizare 4 13 2 6 13 1 0 1 5.00

Respectarea eticii 

ştii ţifi e, profesio ale 
şi u iversitare: da / u  
da ă e azul, se va 

specifica modul de 

î ăl are a eti ii . Se 
vor folosi urmatoarele 

coduri numerice: da = 

1, nu = 0 22 24 4 6 12 5 1 6 10.00

Domeniul

1
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Nu ărul rapoartelor 
de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre 
o du ătorul de 

doctorat, directorul de 

departa e t și 
dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul 

anului evaluat 192 149 24 60 96 21 0 31 71.63

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe 
parcursul anului 

evaluat
21 26 4 6 8 3 0 7 9.38

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul 
a ului e aluat și 
apro ate de ătre 
o du ătorul de 

do torat și de e rii 
comisiei de îndrumare

16 26 4 6 7 3 0 2 8.00

Aprobarea raportului 

anual de activitate  de 

ătre o du ătorul de 
do torat şi de  e rii 
comisiei de îndrumare 

pentru anul evaluat 16 22 2 5 9 4 0 5 7.88

Aprobarea raportului 

anual de activitate  de 

ătre dire torul ș olii 
doctorale pentru anul 

evaluat 15 21 3 6 9 2 0 2 7.25

Numarul proiectelor 

de cercetare 

internationale in care a 

participat 3 20 0 2 0 0 0 1 3.25

Numarul proiectelor 

de cercetare nationale 

in care a participat 1 34 1 9 4 6 1 0 7.00

Numarul proiectelor 

POSDRU dedicate 

studentilor doctoranzi 

in care a fost membru 

in grupul tinta 3 1 0 0 0 0 0 2 0.75

Numarul stagiilor de 

lucru cu o durata mai 

mare de 2 luni in 

institutii din 

strainatate 1 2 0 0 1 0 0 0 0.50

3

Participare (cu 

contract de munca, 

bursa sau grant 

individual) în 

echipele proiectelor 

de cercetare-

dezvoltare in 

perioada evaluata

2

E aluarea o ti uă a 
a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat
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Ta elul V. . A aliza rezultatelor edii per do tora d, î  o parație u edia ge erală. Celulele 

albastre indica valorile superioare ediei. A fost folosită odifi area da =  si u =  pe tru i di atorii 
are soli itau răspu s afir ativ sau egativ. Media a fost al ulată î  fu ție de u ărul de respo de ți. 

Nr.crt.
Categoria 

indicatorului
Indicatorul Inginerie 

mecanica

Inginerie 

industriala

Ingineria 

produselor 

alimentare Biotehnologii

Ingineria 

materialelor

Ingineria 

sistemelor

Inginerie 

electrica

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand in 

perioada evaluata

Nu ărul de pu li a ii 
în reviste ISI

0.00 0.71 0.75 0.83 0.33 0 0 0.00 0.36

Nu ărul de pu li a ii 
în volume indexate ISI 0.41 0.63 0.00 0.17 0.25 0 2 0.17 0.39

Nu ărul de pu li a ii 
în reviste indexate BDI

1.36 1.67 0.00 0.83 1.58 0 2 0.00 1.20

Nu ărul de 
o u i ări  la 
o feri e 

i ter ațio ale sau u 
participare 

internationala 1.73 2.00 3.00 2.50 2.50 1 2 0.17 1.89

Nu ărul de 
o u i ări  la 
o feri e ațio ale

0.73 0.96 0.75 1.17 1.33 0 0 0.83 0.88

Re u oaşterea  
rezultatelor: numarul 

pre iilor o i ute
0.09 0.58 0.00 0.67 0.50 0 0 0.33 0.35

Participarea la 

a ti ități dida ti e, 
conform statului de 

functiuni: numarul 

mediu de ore didactice 

sustinute pe 

saptamana 3.95 1.42 2.00 3.33 0.67 2 0 3.83 2.38

Numarul 

a ifestărilor 
ştii ifi e la are a 
parti ipat i  a ti ită i 
de organizare 0.18 0.54 0.50 1.00 1.08 0.2 0 0.17 0.50

Respectarea eticii 

ştii ţifi e, profesio ale 
şi u iversitare: da / u  
da ă e azul, se va 

specifica modul de 

î ăl are a eti ii . Se 
vor folosi urmatoarele 

coduri numerice: da = 

1, nu = 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00

Domeniul

SDI

Media per doctorand

1
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Nu ărul rapoartelor 
de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre 
o du ătorul de 

doctorat, directorul de 

departa e t și 
dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul 

anului evaluat 8.73 6.21 6.00 10.00 8.00 4.2 0 5.17 7.16

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe 
parcursul anului 

evaluat
0.95 1.08 1.00 1.00 0.67 0.6 0 1.17 0.94

Nu ărul rapoartelor 
știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul 
a ului e aluat și 
apro ate de ătre 
o du ătorul de 

do torat și de e rii 
comisiei de îndrumare

0.73 1.08 1.00 1.00 0.58 0.6 0 0.33 0.80

Aprobarea raportului 

anual de activitate  de 

ătre o du ătorul de 
do torat şi de  e rii 
comisiei de îndrumare 

pentru anul evaluat 0.73 0.92 0.50 0.83 0.75 0.8 0 0.83 0.79

Aprobarea raportului 

anual de activitate  de 

ătre dire torul ș olii 
doctorale pentru anul 

evaluat 0.68 0.88 0.75 1.00 0.75 0.4 0 0.33 0.73

Numarul proiectelor 

de cercetare 

internationale in care a 

participat 0.14 0.83 0.00 0.33 0.00 0 0 0.17 0.33

Numarul proiectelor 

de cercetare nationale 

in care a participat 0.05 1.42 0.25 1.50 0.33 1.2 1 0.00 0.70

Numarul proiectelor 

POSDRU dedicate 

studentilor doctoranzi 

in care a fost membru 

in grupul tinta 0.14 0.04 0.00 0.00 0.00 0 0 0.33 0.08

Numarul stagiilor de 

lucru cu o durata mai 

mare de 2 luni in 

institutii din 

strainatate 0.05 0.08 0.00 0.00 0.08 0 0 0.00 0.05

2

E aluarea o ti uă a 
a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat

3

Participare (cu 

contract de munca, 

bursa sau grant 

individual) în 

echipele proiectelor 

de cercetare-

dezvoltare in 

perioada evaluata
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Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de stude ții doctoranzi în cadrul domeniului I gi erie eca ică - 

Ș oala Do torală de Inginerie 

Domeniul Inginerie mecanică 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 0 0.00 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 
9 0.41 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 30 1.36 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
inter ațio ala 38 1.73 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 16 0.73 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 2 0.09 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 87 3.95 

  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 4 0.18 

  Respe tarea eti ii ştii ţifi e, profesio ale şi 
u iversitare: da / u da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 

folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 22 1.00 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
directorul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 192 8.73 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 21 0.95 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 16 0.73 
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Aprobarea raportului anual de activitate  de 

ătre o du ătorul de do torat şi de  
membrii comisiei de îndrumare pentru anul 

evaluat 16 0.73 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 15 0.68 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
bursa sau grant 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de cercetare 

i ter ațio ale î  are a parti ipat 3 0.14 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 1 0.05 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi î  are a fost e ru 
î  grupul ți tă 3 0.14 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi ătate 1 0.05 

 

 

Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi î  adrul do e iului I gi erie i dustrială - Ș oala 
Doctorala de Inginerie 

Domeniul I gi erie i dustrială 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 17 0.71 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 15 0.63 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 40 1.67 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
i ter ațio ală 

48 2.00 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 

23 0.96 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
premiilor ob i ute 

14 0.58 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 

34 1.42 
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  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

13 0.54 

  Respectarea eti ii ştii ifi e, profesio ale şi 
universitare: da / u da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

24 1.00 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 

o du ătorul de 
doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
dire torul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

149 6.21 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

26 1.08 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 

26 1.08 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de e rii 
comisiei de îndrumare pentru anul evaluat 

22 0.92 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

21 0.88 

3 

Participare (cu 

contract de mu ă, 
bursa sau grant 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de er etare 
i ter ațio ale î  are a parti ipat 

20 0.83 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 

34 1.42 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
studentilor doctoranzi în care a fost membru 

î  grupul ți tă 
1 0.04 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi ătate 

2 0.08 
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Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi în cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare - 

Șoala Do torala de i gi erie 

Domeniul 

Ingineria produselor 
alimentare 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 3 0.75 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 0 0 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 0 0 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u participare 

i ter ațio ală 
12 3 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 

3 0.75 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 

0 0 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe saptă â ă 

8 2 

  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

2 0.5 

  Respe tarea eti ii ştii ifi e, profesio ale şi 
universitare: da / u  da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 

folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

4 1 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
directorul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

24 6 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

4 1 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 

apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 

4 1 
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Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de  
membrii comisiei de îndrumare pentru anul 

evaluat 
2 0.5 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

3 0.75 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
bursa sau grant 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de er etare 
i ter aționale în care a participat 

0 0 

Nu ărul proie telor de er etare atio ale 
în care a participat 

1 0.25 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi î  are a fost e ru 
î  grupul ți tă 

0 0 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
mare de  lu i î  i stituții di  străi ătate 

0 0 

 

 

Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi î  adrul do e iului Biotehnologii - Ș oala Do torală 
de Inginerie 

Domeniul Biotehnologii 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 5 0.83 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 1 0.17 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 5 0.83 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
i ter ațio ală 

15 2.50 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 

7 1.17 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 

4 0.67 

  Parti iparea la a ti ități dida tice, conform 

statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săpta â ă 

20 3.33 
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  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

6 1.00 

  Respe tarea eti ii ştii ifi e, profesio ale şi 
universitare: da / u  da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

6 1.00 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
dire torul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

60 10.00 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

6 1.00 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 

6 1.00 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de membrii 

comisiei de îndrumare pentru anul evaluat 

5 0.83 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

6 1.00 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
ursă sau gra t 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de er etare 
i ter ațio ale î  are a parti ipat 

2 0.33 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 

9 1.50 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi în care a fost membru 

î  grupul ți tă 

0 0.00 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi ătate 

0 0.00 

 

 

 

 

 



117 

 

Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi î  adrul do e iului Ingineria materialelor - Ș oala 
Doctorala de Inginerie 

Domeniul 

Ingineria 
materialelor 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 
4 0.33 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 3 0.25 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 19 1.58 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
i ter ațio ală 

30 2.50 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 

ațio ale 
16 1.33 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 

6 0.50 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 

8 0.67 

  Nu ărul a ifestărilor ştii ifice la care a 

parti ipat î  a ti ită i de orga izare 
13 1.08 

  Respe tarea eti ii ştii ifi e, profesio ale şi 
universitare: da / u  da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

12 1.00 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
dire torul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

96 8.00 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

8 0.67 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de membrii comisiei de îndrumare 

7 0.58 
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Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de  
membrii comisiei de îndrumare pentru anul 

evaluat 
9 0.75 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii doctorale pentru anul 

evaluat 
9 0.75 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
bursa sau grant 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada evaluata 

Nu ărul proie telor de er etare 
internationale in care a participat 

0 0.00 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 

4 0.33 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi î  are a fost e ru 
î  grupul ți tă 

0 0.00 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi atate 

1 0.08 

 

 

Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi î  adrul do e iului Ingineria sistemelor - Ș oala 
Do torală de Inginerie 

Domeniul Ingineria sistemelor 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 0 0 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 0 0 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 0 0 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
i ter ațio ală 

5 1 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 

0 0 

  Re u oaşterea  rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 

0 0 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 

10 2 
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  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

1 0.2 

  Respe tarea eti ii ştii ifi e, profesio ale şi 
universitare: da / u  da ă e azul, se va 
specifica odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

5 1 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de doctorat, 

dire torul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

21 4.2 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

3 0.6 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 

3 0.6 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de e rii 
comisiei de îndrumare pentru anul evaluat 

4 0.8 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

2 0.4 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
bursa sau grant 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proiectelor de cercetare 

i ter ațio ale î  are a parti ipat 

0 0 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 

6 1.2 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi î  are a fost e ru 
î  grupul ți tă 

0 0 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi ătate 

0 0 
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Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi î  adrul do e iului I gi erie electrică - Ș oala 
Doctorala de Inginerie 

Domeniul I gi erie ele tri ă 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 0 0 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 2 2 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 2 2 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
i ter ațio ală 

2 2 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 

0 0 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 

0 0 

  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 

0 0 

  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

0 0 

  Respe tarea eti ii ştii ţifi e, profesio ale şi 
u iversitare: da / u  da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

1 1 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
dire torul de departa e t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

0 0 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului evaluat 

0 0 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 

0 0 
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Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de e rii 
comisiei de îndrumare pentru anul evaluat 

0 0 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

0 0 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
ursă sau gra t 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de er etare 
i ter ațio ale î  are a parti ipat 

0 0 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 

1 1 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do toranzi în care a fost membru 

î  grupul ți tă 
0 0 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi ătate 

0 0 

 

 

Ta elul V. . Rezultatele o ți ute de do tora zi î  adrul do e iului Calculatoare și teh ologia 
i for ației - Ș oala Do torală de Inginerie 

Domeniul 

Cal ulatoare și 
tehnologia 
i for ației 

Nr.crt. 
Categoria 
indicatorului 

indicatorul 
TOTAL 

Media per 
student 

doctorand 

1 

Rezultatele 

a ti ită ii de 
cercetare a 

studentului 

doctorand în 

perioada e aluată 

  

  

  

Nu ărul de pu li a ii î  re iste ISI 0.00 0.00 

Nu ărul de pu li a ii î  olu e i dexate ISI 1.00 0.17 

Nu ărul de pu li a ii î  re iste i dexate BDI 0.00 0.00 

Nu ărul de o u i ări la o feri e 
i ter ațio ale sau u parti ipare 
i ter ațio ală 

1.00 0.17 

  Nu ărul de o u i ări la o feri e 
ațio ale 

5.00 0.83 

  Re u oaşterea rezultatelor: u ărul 
pre iilor o i ute 

2.00 0.33 
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  Parti iparea la a ti ități dida ti e, o for  
statului de fu țiu i: u ărul ediu de ore 
dida ti e susți ute pe săptă â ă 

23.00 3.83 

  Nu ărul a ifestărilor ştii ifi e la are a 
parti ipat î  a ti ită i de orga izare 

1.00 0.17 

  Respe tarea eti ii ştii ţifi e, profesio ale şi 
u iversitare: da / u da ă e azul, se va 
spe ifi a odul de î ăl are a eti ii . Se vor 
folosi ur ătoarele oduri u eri e: da = , 
nu = 0 

6.00 1.00 

2 

E aluarea o ti uă 
a a ti ită ii 
doctorandului 

efe tuată de ătre 
o du ătorul de 

doctorat 

Nu ărul rapoartelor de a ti itate lu ară 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat, 
directorul de departame t și dire torul ș olii 
doctorale, pe parcursul anului evaluat 

31.00 5.17 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e pla ifi ate 
pe tru susți ere pe par ursul a ului e aluat 

7.00 1.17 

Nu ărul rapoartelor știi țifi e/de er etare 
susți ute pe par ursul a ului e aluat și 
apro ate de ătre o du ătorul de do torat 
și de e rii o isiei de î dru are 

2.00 0.33 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre o du ătorul de do torat şi de e rii 
comisiei de îndrumare pentru anul evaluat 

5.00 0.83 

Aprobarea raportului anual de activitate de 

ătre dire torul ș olii do torale pe tru a ul 
evaluat 

2.00 0.33 

3 

Participare (cu 

o tra t de u ă, 
ursă sau gra t 

individual) în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare în 

perioada e aluată 

Nu ărul proie telor de ercetare 

i ter ațio ale î  are a parti ipat 

1.00 0.17 

Nu ărul proie telor de er etare ațio ale 
în care a participat 

0.00 0.00 

Nu ărul proie telor POSDRU dedi ate 
stude ților do tora zi î  are a fost e ru 
î  grupul ți tă 

2.00 0.33 

Nu ărul stagiilor de lu ru u o durată ai 
are de  lu i î  i stituții di  străi ătate 

0 0 
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VI. Analiza SWOT  privind rezultatele înregistrate de Ș oala Do torală de 
I gi erie î  perioada evaluată 

 
1. Puncte tari 

- Există resursa u a ă o du ători de do torat, î dru ători, oordo atori de er etători 
postdo torali  are să asigure studii do torale de î alta alitate: u ărul o du ătorilor de 
doctorat din SDI a crescut în 2016 cu 27.27% față de , datorită u ărului i porta t de 
cadre didactice care au promovat exame ul de ha ilitare și s-au afiliat la SDI (printre acestia 

u ărâ du-se și adre dida ti e de la alte u i ersități ; 
- In anul 2016 a fost acreditat un nou domeniu de studii doctorale, I gi erie și a age e t î  
agri ultură și dezvoltare rurală, și a fost reactivat domeniul Chimie;  

- Numărul de studenți doctoranzi români î atri ulați la î eputul a ului u i ersitar (1 

octombrie) 2016 a crescut cu 39.29% față de anul anterior, creșterea datorându-se în mod 

deosebit domeniului Inginerie industrială și apariției celor două noi domenii de doctorat; 

- Numărul de studenți doctoranzi din Republica Moldova, înmatriculati la începutul anului 

universitar (1 octombrie), a ramas în 2016 constant față de anul anterior; 

- Numărul de studenți doctoranzi raportați la finanțare la 1 octombrie 2016 a crescut cu 27.93% 

față de aceeași dată a anului anterior, majoritatea fiind înrolați în domeniile Inginerie industrială 

(50 studenți doctoranzi) și Inginerie mecanică (42 studenți doctoranzi); 

- Există i frastru tura e esară a esării pri ipalelor aze de date i liografi e;  
- Există i frastru tura de er etare e esară pe tru realizarea u ei a ti ități de er etare de 
nivel înalt, mai ales prin intermediul centrelor de cercetare;  

- Există apa itatea i stituțio ală de atragere de fonduri prin proiecte de cercetare 

i ter ațio ale și ațio ale, iar u ărul stude ților do tora zi i pli ați este î  reștere 
se ifi ati ă î  a u ite do e ii; 
- Există expertiza și apa itatea i stituțio ală pe tru a esarea de fo duri europe e pe tru 

fi a țarea studiilor do torale și postdo torale; 
- Există o experie ță se ifi ati ă î  eea e pri ește i pli area î  proie te i ter ațio ale are 
fi a țează o ilitatea stude ților do tora zi și postdo tora zi străi i, pe tru a a eștia să poate 
derula stagii u durată de âte a lu i î  adrul UDJG e.g. ola orarea î delu gată u Age e 
Universitaire Francophone); 

- A ti itatea de er etare a o du ătorilor de do torat, er etătorilor postdo tora zi și a 
stude ților do tora zi are o izi ilitate u ă, eea e per ite o ai u ă i ter ațio alizare a 
studiilor doctorale derulate în cadrul SDI; 

- Există u  u ăr se ifi ati  de do e ii î rudite de studii do torale a reditate, eea e 
per ite a ti ități de er etare știi țifi ă i terdis ipli ară; 
- Interdis ipli aritatea și izi ilitatea SDI a fost sti ulată și pri  desfășurarea a uală a CSSD-

UDJG, i ter atio alizată î epâ d u 2015; 

- A res ut u ărul ursurilor i terdis ipli are oferite î  adrul SDI; 
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- Au fost intensificate eforturile de familiarizare a stude ților do tora zi u regulile de eti ă și 
u ă pra ti ă î  a ti itatea de er etare, pri  i trodu erea, î epâ d u a ul u i ersitar -

2017, a unui curs de Eti ă si s ie to etrie; 

- S-a dat o ate ție res ută dez oltării arierei stude ților do tora zi, luâ d î  o siderație și 
alter ati a i ițiati ei a trepre oriale. î  a est se s, î epâ d u a ul u i ersitar -2017 a 

fost oferit un nou curs, intitulat Proprietate i tele tuală, i ovare și a trepre oriat; 
- Există etodologii, pro eduri și/sau ghiduri pe tru desfăşurarea tuturor a ti ită ilor do torale 
şi pe tru o itorizarea a estora; 
- Există u  adru tra spare t etodologie  de a es dire t al fie ărui do tora d la fo durile di  
alo a ia ugetară, pe tru a hizi ii de ateriale pe tru er etare, deplasări la o feri e şi taxe 
de pu li are î  re iste ştii ifi e; 
- Mo itorizarea a ti ită ilor do torale s-a efe tuat lu ar şi anual. 

 

2. Puncte slabe 

- Există do e ii î  are u ărul o du ătorilor de do torat este s ăzut Cal ulatoare și 
tehnologia i for ației, Bioteh ologii și Chimie); 

- Există do e ii î  are, î  iitorul foarte apropiat, datorită pe sio ării, or a ti a e i a e te 
o du ători de do torat aso iați Ingineria materialelor și ulterior Ingineria sistemelor); 

- Există u  u ăr relati  s ăzut de teze realizate î  otutela; 
- Nu ărul er etătorilor are au derulat stagii postdo torale î   a s ăzut față de a ii 
a teriori datorită faptului ă u au ai existat oportu ități de fi a țare a a estor stagii pri  
proiecte dedicate (e.g. POSDRU). 

 

3. Oportu ități 
- UDJG atrage oi o du ători de do torat pri  afilierea adrelor dida ti e ha ilitate di  
u i ersitățile di  zo a Ba au, Co sta ța  are u au a reditate toate do e iile de do torat di  
UDJG; 

- Fa ultatea Tra sfro talieră de Știinte Uma iste, E o o i e și I gi erești a UDJG o tri uie la 
re rutarea u ui u ăr res ut de do tora zi di  Repu li a Moldo a. 
 

4. A e i tări 
- S ăderea de ografi ă; 
- Atra ția ti erilor a sol e ți ătre u i ersități di  străi ătate; 
- In anumite domenii (e.g. Arhite tura a ală, I gi erie ele tri ă, Cal ulatoare și teh ologia 
i for ației , există o ererea res ută de a sol e ți de studii de aster pe tru a gajare 
i ediată, u salarii foarte atra ti e, î  defa oarea studiilor do torale.  

 

 


